Джобен проектор
PicoPix
55 лумена
с MP4 плейър

PPX2450

Прожектирайте живота си
Този малък и лек джобен проектор се свързва лесно с различни устройства и SD карта или USB устройство с памет, за да
получите достъп до вашето цифрово съдържание. Добавеният вграден мултимедиен плейър прави този PicoPix независим от
други мобилни устройства.
Отлично качество на картината
Светодиодна технология за брилянтни цветове и висок контраст
Прожектирайте изображения и видеоклипове в размер до 305 см (120")
Богати възможности за свързване
Множество връзки за всички най-разпространени устройства
Естествен и чист звук
Вграден първокласен високоговорител за отличен звук
Изключителна портативност
Вътрешна батерия за до 2 часа възпроизвеждане
Пускане на видео директно от SD карта или USB устройство с памет

Джобен проектор

PPX2450/EU

Спецификации

Акценти

Технология - оптична
Технология на дисплея: DLP
Източник на светлина: RGB LED
Светодиодният източник на светлина издържа над:
30 000 часа
Яркост: до 55 лумена
Присъща разделителна способност: 854 x 480
пиксела
Контраст: 1000:1
Размер на екрана (по диагонал): 30 см - 305 см
Разстояние от екрана: 0,5 м - 5,0 м
Focus: ръчно
Вътрешна памет: 2 GB
Вграден MP4 плейър
Поддържани стандарти за видео
PAL
SECAM
NTSC
480i/p
576i/p
720i/p
1080i/p

Електрозахранване
Адаптер за електрозахранване: 110-240 V променлив
ток, 50-60 Hz, 12 V при 2 A за ЕС и Великобритания
Вътрешна батерия: 7,4 V при 2300 mAh
Живот на батерията:
Стандартен режим: 2 часа; ярък режим: 1,5 часа;
светодиоден индикатор: заряд на батерията
Размери
Опакован (Ш x Д x В): 190 x 190 x 80 мм
Неопакован: 105 x 105 x 31,5 мм
Тегло
Опакован: 1,06
Неопакован (без аксесоари): 0,270 кг
Температурен диапазон
Работен режим: 5 ~ 40° C
Съхранение опакован: -25 ~ 60° C
Съхранение неопакован: 0 ~ 45° C
Относителна влажност
Работен режим: 15 ~ 85% относителна влажност
Съхранение опакован: 5 ~ 93% относителна
влажност
Съхранение неопакован: 15 ~ 85% относителна
влажност

Звук
Вътрешен звуков панел 1W
Връзка
USB: свързване към компютър, свързване към
устройства с памет, зареждане
Вход за аудио и видео: HDMI с HDCP; VGA;
компонентен YPbPr (до 1080); композитен (CVBS) и
аудио;
Външна памет: SD/SDHC
Изход за аудио: 3,5 мм аудио изход - жак за
слушалки
Вход за постояннотоково захранване: Куплунг за
постоянен ток
Вграден мултимедиен плейър
Поддържани видео формати: .avi: MJPEG, MPEG-4,
H.264; .mov: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mp4: MJPEG,
MPEG-4, H.264; .mkv: MPEG-4, H.264; .flv: FLV, H.263,
H.264; .ts: H.264; .m2ts: H.264; .swf: SWF
Поддържани формати за снимки: JPEG, BMP, PNG,
GIF, TIFF
Поддържани аудио формати: MP3, WAV

Стандартният пакет включва
PPX2450
Дистанционно управление
Ръководство за потребителя: във вътрешната памет,
в интернет
Ръководство за бърз старт
Гаранционна карта
Калъф за носене
AC адаптер
Адаптерен кабел за аудио/видео: Композитен
Мини USB адаптер: "мъжки-женски"
Мини USB кабел
Аксесоари
Кабел за iPhone: не е приложен
Кабел за компонентно видео: не е приложен
VGA кабел: не е приложен
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Голям екран
Наслаждавайте се на най-големия мобилен екран,
който някога сте имали, за споделяне на
мултимедийно съдържание където пожелаете. Сега
с вашия PicoPix имате свой собствен киносалон,
винаги с вас.
Вграден мултимедиен плейър
Вграденият MP4 плейър поддържа всички найразпространени видео и аудио формати. Така
джобният проектор PicoPix се превръща в
самостоятелно устройство, което извлича
съдържание от вътрешната си памет 2 GB, от USB
устройство с памет или от някой от различните
видове карти с памет.
Вътрешна батерия
PicoPix е снабден с компактна вградена акумулаторна
батерия за продължителна работа. Само с едно
зареждане получавате до 2 часа непрекъснато
забавление с филми, снимки и музика. Това превръща
PicoPix в идеалния компаньон джобен формат.
Светодиодна технология
Вашите снимки и видеоклипове заслужават найдоброто качество, когато ги споделяте с хората
около вас. Затова джобният проектор PicoPix
използва висококачествена светодиодна технология
за прожектиране на снимки и видеоклипове с
брилянтни цветове и спиращ дъха контраст.
Отличен звук
Наслаждавайте се на видео и музика с
висококачествен звук. Вграденият първокласен
високоговорител с мощност 1 W ви предлага чудесно
звуково изживяване, както и удобството да
регулирате неограничено силата на звука.
Връзки
Джобният проектор PicoPix предлага голям брой
връзки за вашите устройства. Разполагате с USB,
HDMI, VGA, компонентен вход, композитен вход,
SD/SDHC слот и 3,5-мм аудио изход за развлечения
без край.

