
 

Draagbare projector

PicoPix Micro 2

 
Tot 80 inch

Superhelder en draagbaar

USB-C-video en HDMI

Stereoluidsprekers en batterij 5
uur

 

PPX340

Overal streamen, overal
gamen
De PicoPix Micro 2 is de ideale kleine metgezel in zakformaat waarmee u uw

inhoud kunt delen dankzij de USB Type C-videopoort en HDMI. Hij heeft krachtige,

kleine, ingebouwde luidsprekers en een lange batterijduur: u kunt TV-series tot wel

5 uur projecteren!

Superhelder en compact
Supercompact

Projecteer beelden tot 80 inch

Pas het perfecte beeld aan

Geavanceerde LED-lichtbron

Afspelen, verbinden, herhalen
Stereoluidsprekers voor meeslepend geluid

Statiefbevestiging

ingebouwde batterij voor 5 uur draadloos projecteren

USB-C-video en HDMI
Volledig verbonden (HDMI, USB, USB Type-C)

ARC's en CEC's



Draagbare projector PPX340/INT

Kenmerken
ARC's en CEC's

Bedien uw HDMI-apparaten met slechts één

afstandsbediening dankzij CEC. Met ARC kunt

u de projector via HDMI aansluiten op uw AV-

ontvanger voor een overweldigend geluid

Pas het perfecte beeld aan

Plaats het product waar u wilt! Dankzij de

automatische keystone-correctie en de

automatische rotatiecorrectie in combinatie

met de Focus-technologie kunt u beelden

precies afstemmen naar behoefte en de

projector op elke afstand van de wand

plaatsen.

Volledig verbonden (HDMI, USB, US

Sluit al uw favoriete apparaten aan via HDMI

of USB-C-video. Via de USB-poort kun je elke

slimme stick zoals Amazon Fire TV of Roku

aansluiten voor een echte mobiele ervaring.

Projecteer beelden tot 80 inch

Projecteer beelden en video's met een formaat

tot 80 inch (200 cm) van minder dan 2 meter

van de wand.

Supercompact

Compact, krachtig en geschikt voor Apple:

Overal mee naartoe te nemen om overal te

projecteren. Dit is uw perfecte reisgenoot.

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!

Stereoluidsprekers

Geïntegreerde stereo-luidsprekers met

equalisatie en Surround Sound.

Statiefbevestiging

Ingebouwde statiefbevestiging om recht voor u

te projecteren of op het plafond te projecteren

voor een comfortabel uitzicht vanaf uw bed!

ingebouwde batterij voor 5 uur

Voor entertainment onderweg met de

ingebouwde batterij die 5 uur projectie biedt.
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Specificaties
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

Keystone-correctie: Automatisch

Besturingssysteem: Linux

Interne accu: tot 5 uur

Aanbevolen gebruik: Max. 80 inch in een

donkere kamer

Geluid
Interne luidspreker: 2 x 5 W

Aansluiting
Audio uit: 3,5 mm aansluiting

USB: USB type-C, USB 2.0

HDMI: x1

Voedingsbron
Interne accu: 3.000 mAh

Werkt via de USB-aansluiting

Stroomvoorziening: 5 V 2 A

 

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2022‑04‑17
Versie: 9.1.1

12 NC: 8670 001 71005

EAN: 76 40186 96100 4

www.philips.com

http://www.philips.com/

