
Mobilprojektor

PicoPix Micro

 
Svært bærbar

Opptil 65 tommer

Mini-HDMI

Innebygd høyttaler og 3 t
batteritid

 
PPX320

Strøm hvor som helst, spill hvor som helst

Med mini-HDMI og 480p-oppløsning som projiserer et bilde på opptil 65 tommer, gir PicoPix Micro deg ekte

bærbarhet og opptil 3 timer med underholdning. Lommevennlig og brukervennlig – dette er den perfekte

reisevennen!

Ultrabærbar

Lommestørrelse

Projiserer bilder på opptil 65"

Avansert LED-lyskilde

Opptil 3 timer batteritid

Innebygd høyttaler for fengende lyd

Innebygd batteri med tre timers kapasitet for projisering uten kabel

Koble til og spill av

Mini-HDMI



Mobilprojektor PPX320/INT

Høydepunkter Spesifikasjoner

Avansert LED-lyskilde

Den kraftige LED-lyskilden viser dype og

levende farger og varer i opptil 30 000 timer.

Du kommer ikke til å måtte erstatte den fordi

den varer i 20 år med en gjennomsnittsbruk på

4 timer. I tillegg er strømforbruket langt lavere

enn med en vanlig pærebasert projektor – som

betyr at du får glede av en større skjerm og en

oppslukende opplevelse, og alt dette får du i

en miljøvennlig enhet!

Innebygd batteri med tre timers kapasitet

Få underholdning på farten med det innebygde

batteriet som gir opptil tre timer med

projisering.

Innebygd høyttaler

Det er ikke noe behov for et ekstra lydsystem.

De innebygde høyttalerne gir ytelsen du

trenger i en liten pakke.

Mini-HDMI

Koble til alle favorittenhetene dine via HDMI,

for eksempel en smart dongel eller boks, en

spillkonsoll, smarttelefoner med mer.

Lommestørrelse

En håndholdt projektor som du alltid kan ha

med deg i lommen eller vesken når du er ute

og reiser. Projiser store bilder på vegger, tak,

bakken eller til og med teltet ditt!

Projiserer bilder på opptil 65"

Underholdning i alle rom, projiser alt opptil 65"

(165 cm) diagonalt.

Teknologi

Skjermteknologi: DLP

LED-lyskilder: Varer mer enn 30 000 timer

Oppløsning: 854 x 480 piksler

Støttet oppløsning: 1920 x 1080 piksler

Skjermavstand: 80–200 cm

Sideforhold: 16:9

Avstandsforhold: 1,2 : 1

Kontrastforhold: 600:1

Fokusjustering: Manuell

Operativsystem: Linux

Anbefalt bruk: Maks 65 tommer i mørkt rom

Lyd

Intern høyttaler: 3 W

Tilkobling

mikro-USB

Mini-HDMI: x1

Lydutgang: 3,5 mm jack

Strømkilde

Internt batteri: 3000 mAh

Batterilevetid: opptil tre timer

USB-drevet

Strømforsyning: 5 V 2 A

* Skjermspeiling av strømmetjenester krever en HDMI-

tilkobling. (adapter følger ikke med). Dette inkluderer

tjenester som Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime med

mer. Strømmetjenester kan ikke skjermspeiles via Wi-Fi.

YouTube kan strømmes via Wi-Fi og HDMI.

* Projektorer for direkte tilkobling til og bruk med en

automatisk databehandlingsmaskin, for eksempel

smarttelefon, bærbar PC, stasjonær PC, Blue-ray-spiller

osv.
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