
Draagbare projector

PicoPix Micro

 
Ultradraagbaar

Maximaal 65 inch

Mini-HDMI

Ingebouwde luidspreker en
batterij 3u

 
PPX320

Overal streamen, overal gamen
De PicoPix Micro heeft een mini-HDMI-aansluiting en een resolutie van 480p. Hij projecteert een beeld tot 65

inch, is echt draagbaar en biedt tot 3 uur entertainment! Dit is de perfecte reisgenoot, want hij past eenvoudig in

uw zak en is erg gebruiksvriendelijk!

Uiterst draagbaar

Zakformaat

Projecteer beelden tot 65 inch

Geavanceerde LED-lichtbron

Tot 3 uur batterijduur

Ingebouwde luidspreker voor overweldigend geluid

ingebouwde batterij voor 3 uur draadloos projecteren

Aansluiten en afspelen

Mini-HDMI



Draagbare projector PPX320/INT

Kenmerken Specificaties

Geavanceerde LED-lichtbron

De krachtige LED-lichtbron produceert rijke,

levendige kleuren en gaat tot wel 30.000 uur

mee. U hoeft hem ook niet te vervangen, want

hij houdt het wel 20 jaar vol bij een gemiddeld

gebruik van 4 uur per dag! Bovendien is het

energieverbruik veel lager dan bij een projector

met een normale lamp. U profiteert dus van

een groter scherm, een overweldigende

kijkervaring en een milieuvriendelijk apparaat!

ingebouwde batterij voor 3 uur

Zorg overal in een handomdraai voor

entertainment met de ingebouwde batterij voor

3 uur aan projectie.

Ingebouwde luidspreker

U hebt geen extra geluidssysteem nodig, want

de compacte ingebouwde luidspreker levert de

prestaties die u nodig hebt.

Mini-HDMI

Sluit al uw favoriete apparaten aan via HDMI,

zoals een smart dongle of box, een

videogamdeconsole, smartphones en meer!

Zakformaat

Een compacte projector altijd in uw zak of tas,

voor onderweg en voor de fanatieke

reislustigen. Projecteer een enorm beeld op

alle muren, plafonds, bodems en zelfs in uw

tent!

Projecteer beelden tot 65 inch

Entertainment in elke kamer, projecteer alles

tot 65 inch (165 cm) diagonaal.

Technologie

Weergavetechnologie: DLP

LED-lichtbronnen: Gaan meer dan 30.000

uur mee

Resolutie: 854 x 480 pixels

Ondersteunde resolutie: 1920 x 1080 pixels

Afstand tot het scherm: 80 cm - 200 cm

Beeldformaat: 16:9

Throw-ratio: 1,2:1

Contrastverhouding: 600:1

Scherpteaanpassing: Handmatig

Besturingssysteem: Linux

Aanbevolen gebruik: Max. 65 inch in een

donkere kamer

Geluid

Interne luidspreker: 3W

Aansluiting

micro-USB

Mini-HDMI: x1

Audio uit: 3,5 mm aansluiting

Voedingsbron

Interne accu: 3.000 mAh

Levensduur batterij: tot 3 uur

Werkt via de USB-aansluiting

Stroomvoorziening: 5 V 2 A

* Voor schermspiegeling bij streamingcontent is een

HDMI-verbinding vereist. (Adapter niet meegeleverd.)

Dit geldt voor services zoals Netflix, Hulu, Canal+,

Amazon Prime en meer. Schermspiegeling via Wi-Fi is

niet mogelijk bij services voor contentstreaming.

YouTube kan worden gestreamd via Wi-Fi en HDMI.

* Projectoren voor gebruik en rechtstreekse verbinding

met een machine voor automatische

gegevensverwerking, zoals een smartphone, laptop, PC

of Blu-ray Disc-speler.
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