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projektorius

PicoPix Micro 2

 
Iki 80 col.

Itin ryškus vaizdas, nešiojamas

USB-C vaizdo ir HDMI jungtys

Stereogarsiak., 5 val. veik.

akumul.

 

PPX340

Transliuokite ir žaiskite visur
„PicoPix Micro 2“ yra tobulas mažytis kišeninis palydovas, skirtas dalintis turiniu

naudojant C tipo USB vaizdo prievadą ir HDMI jungtis. Galingi, į kišenę telpantys,

įmontuoti garsiakalbiai ir ilgai veikiantis akumuliatorius, su kuriuo galima rodyti

televizijos laidas iki 5 val.!

Itin ryškus ir kompaktiškas

Itin kompaktiškas

Projektuoja iki 80 col. vaizdą

Pritaikomas tobulam vaizdui

Pažangus LED šviesos šaltinis

Paleiskite, prijunkite, kartokite

Prikaustančiam garsui skirti stereogarsiakalbiai

Montuojamas ant trikojo

integruotas 5 val. veikiantis akumuliatorius, skirtas belaidžiam vaizdo projektavimui

USB-C vaizdo ir HDMI jungtys

Visiškai prijungiamas (HDMI, USB, C tipo USB)

ARC ir CEC



Mobilusis projektorius PPX340/INT

Ypatybės
ARC ir CEC

Naudodami CEC, valdykite per HDMI

prijungtus prietaisus tik su 1 nuotolinio

valdymo pultu. Naudodami ARC, galite

prijungti projektorių prie AV imtuvo per HDMI,

kad garsas būtų tikrai prikaustantis

Pritaikomas tobulam vaizdui

Pastatykite gaminį kur tik norite! Naudodami

automatinę iškraipyto vaizdo atstatymo

funkciją ir automatinę sukimo korekciją kartu

su fokusavimo technologija galite tiksliai savo

poreikiams pritaikyti vaizdą ir statyti

projektorių bet kokiu atstumu.

Visiškai prijungiamas (HDMI, USB

Prijunkite visus mėgstamus prietaisus per

HDMI arba USB-C vaizdo jungtį. Naudodami

USB prievadą, galėsite tiekti maitinimą bet

kuriam išmaniajam prietaisui, pvz., „Amazon

Fire TV“ arba „Roku“, kad galėtumėte

džiaugtis prikaustančiu žiūrėjimu bet kur.

Projektuoja iki 80 col. vaizdą

Projektuoja iki 80 col. (200 cm) vaizdą ir

vaizdo įrašus, jei yra pastatytas arčiau nei 2

m iki sienos.

Itin kompaktiškas

Kompaktiškas, galingas ir paruoštas naudoti

su „Apple“: pasiimkite jį ir projektuokite vaizdą

bet kur. Tai yra puikus kelionių palydovas.

Pažangus LED šviesos šaltinis

Galingas LED šviesos šaltinis rodo sodrias,

ryškias spalvas ir veikia iki 30 000 val. Jo

nereikės keisti, nes jis veiks 20 metų, jei

vidutiniškai per dieną rodys 4 val.! Be to, jo

energijos suvartojimas yra daug mažesnis nei

įprasto lempinio projektoriaus. Tai reiškia, kad

galite džiaugtis didesniu ekranu ir visiškai

įsijausti į turinį naudodami šį aplinką

tausojantį prietaisą!

Stereogarsiakalbiai

Integruoti stereogarsiakalbiai su išlyginimo ir

erdvinio garso funkcijomis.

Montuojamas ant trikojo

Įmontuotas trikojo laikiklis, kad galėtumėte

projektuoti vaizdą tiesiai priešais save arba

ant sienos ir patogiai žiūrėti gulėdami lovoje!

integruotas 5 val. veikiantis akumuliatorius

Pramogaukite keliaudami ir naudodami

įmontuotą akumuliatorių, su kuriuo

projektorius veiks iki 5 val.
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Specifikacijos
Technologija

Ekrano technologija: DLP

LED šviesos šaltiniai: Veikia ilgiau nei 30 000

val.

Skyra: 854 x 480 pikselių

Palaikoma raiška: 1920 x 1080 pikselių

Ekrano atstumas: 80 cm–200 cm

Kraštinių santykis: 16:9

Vaizdo santykis: 1,2:1

Kontrasto santykis: 600:1

Fokusavimo reguliavimas: Rankinis

Iškraipyto vaizdo korekcija: Automatinis

Operacinė sistema: „Linux“

Vidinis akumuliatorius: iki 5h

Rekomenduojama naudoti: Maks. 80 col.

tamsiame kambaryje

Garsas

Vidinis garsiakalbis: 2 x 5 W

Prisijungimas

Garso išvestis: 3,5 mm lizdas

USB: C tipo USB, USB 2.0

HDMI: x 1

Maitinimo šaltinis

Vidinis akumuliatorius: 3 000 mAh

Įkraunami per USB

Maitinimo šaltinis: 5 V, 2 A

* Terminai HDMI, HDMI didelės raiškos daugialypės

terpės sąsaja, HDMI apipavidalinimas ir HDMI logotipai

yra „HDMI Licensing Administrator, Inc.“ prekių ženklai

arba registruotieji prekių ženklai.
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