
 

Lommeprojektor

PicoPix

 

80 lumen

med MP4-spiller

 

PPX2480

Projektor i hverdagen
Denne lille og lette lommeprojektoren kan enkelt kobles til forskjellige enheter og SD-kort eller en USB-pinne for

å få tilgang til digitalt innhold. Med en integrert mediespiller er denne PicoPix-enheten uavhengig av andre

bærbare enheter.

Utmerket bildekvalitet

LED-teknologi for strålende farger og høy kontrast

Projiser bilder og videoer opptil 305 cm (120")

Allsidige tilkoblingsmuligheter

Forskjellige tilkoblinger for alle vanlige enheter

Naturlig og tydelig lyd

Førsteklasses innebygd høyttaler for utmerket lyd

Ultrabærbar

Internt batteri for spilletid på opptil to timer

Spill av videoer rett fra SD-kortet eller USB-pinnen



Lommeprojektor PPX2480/EU

Spesifikasjoner Høydepunkter

Teknologi/optisk

Skjermteknologi: DLP

Lyskilde: RGB-LED

LED-lyskilde som varer over: 30 000 timer

Opprinnelig oppløsning: 854 x 480 piksler

Kontrastforhold: 1000 : 1

Skjermstørrelse (diagonalt): 30–305 cm

Skjermavstand: 0,5–5,0 m

Focus: manuell

Internt minne: 2 GB

Lysstyrke med strøm: opptil 80 lumen

Lysstyrke med batteri: opptil 55 lumen

Integrert MP4-spiller

Videostandarder som støttes

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Lyd

Intern lydplanke på 1 W

Tilkobling

Inngang for lyd og video: HDMI med HDCP,

VGA, komponent YPbPr (opptil 1080),

kompositt (CVBS) og lyd,

Utgang for lyd: 3,5 mm minijack-kontakt for

hodetelefoner

DC-inngang: DC-kontakt

Eksternt minne: SD/SDHC

USB: koble til PC, koble til

masselagringsenheter, lading

Intern mediespiller

Videoformater som støttes: .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

Lydformater som støttes: MP3, WAV

Bildeformater som støttes: JPEG, BMP, PNG,

GIF, TIFF

Strømforsyning

Strømadapter: 110–240 V AC, 50–60 Hz, 12 V

ved 2 A for Europa og Storbritannia

Internt batteri: 7,4 V ved 2300 mAh

Batterilevetid: Standardmodus: 2 timer,

lyssterk modus: 1,5 timer, LED-indikator:

batterilading

Mål

Innpakket (B x D x H): 190 x 190 x 80 mm

Utpakket: 105 x 105 x 31,5 mm

Vekt

Innpakket: 0,872

Utpakket (uten tilbehør): 0,290 kg

Temperaturområde

Drift: 5–40 °C

Innpakket for oppbevaring: -25–60 °C

Utpakket for oppbevaring: 0–45 °C

Relativ luftfuktighet

Drift: 15–85 % relativ luftfuktighet

Innpakket for oppbevaring: 5–93 % relativ

luftfuktighet

Utpakket for oppbevaring: 15–85 % relativ

luftfuktighet

Standardpakken inneholder

Brukerveiledning: på internt minne, Internett

Garantikort

Bæreveske

AC-adapter

Kabeladapter for lyd/video: Kompositt

Mini-USB-adapter: hannkontakt til

hunnkontakt

Mini-USB-kabel

Fjernkontroll

PPX2480

Hurtigstart-guide

VGA-kabel

Tilbehør

Komponentkabel: ikke inkludert

iPhone-kabel: ikke inkludert

Stor skjermstørrelse

Gled deg over den største bærbare skjermen

du noen gang har hatt, til å dele

medieinnhold uansett hvor du er. Med PicoPix

har du alltid med deg din egen kino.

Integrert mediespiller

En integrert MP4-spiller støtter alle vanlige

video- og lydformater. Dette gjør PicoPix-

lommeprojektoren til en uavhengig enhet, og

innhold kan hentes fra det interne 2 GB

minnet, en USB-pinne eller fra ulike typer

minnekort.

Internt batteri

PicoPix leveres med et kompakt innebygd,

oppladbart batteri som varer lenge. Med én

enkelt lading kan du få opptil to timer med

kontinuerlig avspilling av film, bilder og

musikk. Dette gjør PicoPix til den perfekte

lommeprojektoren.

LED-teknologi

Bildene og videoene dine fortjener den beste

kvaliteten når det gjelder å dele dem med

dem rundt deg. Derfor bruker PicoPix-

lommeprojektoren høykvalitets LED-teknologi

for å projisere bildene og videoene dine i

strålende farger og enestående kontrast.

Fantastisk lyd

Nyt videoer og musikk med lyd av høy kvalitet.

Den førsteklasses innebygde høyttaleren med

1 watt gir en flott lydopplevelse i tillegg til at

volumet er helt justerbart.

Tilkoblinger

PicoPix-lommeprojektoren har et stort antall

tilkoblinger for ulike enheter. USB, HDMI, VGA,

komponent, kompositt, SD-/SDHC-spor og en

3,5 mm lydutgang er tilgjengelig for

ubegrenset underholdning.
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