
Projetor de bolso

PicoPix

 

100 lúmenes

com MP4 player

 
PPX3410

Projete sua vida
Este pequeno e leve projetor de bolso pode ser facilmente conectado a diversos aparelhos, cartões SD ou

dispositivos USB para acessar seus dados digitais. A adição de um media player e de um leitor do Office

integrados torna o PicoPix independente.

Excelente qualidade de imagem

Tecnologia de LED para cores brilhantes e de alto contraste

Projeta vídeos HD e imagens de até 120" (305 cm)

Ultraportátil

Bateria interna para tempo de reprodução de até 2 horas.

O companheiro de bolso perfeito com apenas 270 g

Alta usabilidade

Media player e leitor do Office integrados

Diversas conexões para os todos dispositivos comuns



Projetor de bolso PPX3410/BR

Destaques

Tamanho de imagem de 120" (305 cm)

Curta a maior tela móvel já vista e compartilhe

seu conteúdo de mídia HD sempre que quiser.

Com o PicoPix, você tem um cinema pessoal

no seu bolso.

Bateria interna

O PicoPix vem com uma bateria recarregável

integrada compacta para mais tempo de uso.

Você pode ter até 2 horas de diversão e

reprodução contínua de filmes, fotos e músicas

com uma única carga. Essa característica torna

o PicoPix o seu companheiro de bolso perfeito.

Tecnologia de LED

Suas imagens e vídeos merecem a melhor

qualidade quando o assunto é compartilhá-los

com as pessoas ao seu redor. Por isso, o

projetor de bolso PicoPix usa tecnologia de

LED de alta qualidade para projetar suas

imagens e vídeos em cores brilhantes e um

contraste de tirar o fôlego.

Leitor do Office

O media player MP4 integrado oferece suporte

a todos os formatos de áudio e vídeo comuns,

o que torna o projetor de bolso PicoPix um

dispositivo independente. Já o leitor do Office

permite o compartilhamento de todos os

arquivos PDF e do Office mais comuns.

Companheiro de bolso

Com apenas 270 g e design fino, o projetor de

bolso PicoPix é a companhia perfeita para uso

particular ou no trabalho.

Conexões

O projetor de bolso PicoPix oferece um amplo

número de conexões para seus dispositivos.

Entradas USB, HDMI, VGA, Componente,

Composto, slot SD/SDHC e uma saída de

áudio de 3,5 mm estão à sua disposição para

entretenimento ilimitado.



Projetor de bolso PPX3410/BR

Especificações

Tecnologia/ óptico

Tecnologia do display: DLP

Fonte de luz: LED RGB

A fonte de luz LED dura mais de: 30.000

horas

Resolução nativa: 854 x 480 pixels

Proporção de contraste: 1000:1

Tamanho da tela (diagonal): 12" - 120"´

Distância da tela: 0,5 m - 5,0 m

Memória interna: 4 GB

MP4 player integrado

Leitor de PDF/Office integrado

Brilho com CA: até 100 lúmenes

Brilho com a bateria: até 60 lúmenes

Padrões de vídeo compatíveis

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Som

Sound bar interna de 1 W

Conexão

Entrada de áudio e vídeo: Mini HDMI com

HDCP; VGA (plugue personalizado com

adaptador; Componente YPbPr (até 1080i);

Composto (CVBS) e áudio;

Saída de áudio: Saída de áudio de 3,5 mm

Entrada DC: Conexão DC

Memória externa: SD/SDHC/SDXC

USB: Para conexão de dispositivos de

armazenamento em massa

Mini USB: Para conexão com PC e dispositivos

de armazenamento em massa e para

carregamento

Media player interno

Formatos de vídeo compatíveis: .avi, .mov,

.mp4, .mkv; codec's: MJPEG, H263, MPEG4,

H264

Formatos de áudio compatíveis: MP3, AC3

Formatos de fotos compatíveis: JPEG, BMP,

PNG, GIF

Formatos de arquivo suportados: pdf,

ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

Fonte de alimentação

Duração da bateria: Modo padrão: 2 horas;

modo Brilhante: 1,5 hora

Bateria interna: 7,4 V a 1800 mAh

Adaptador de energia: 110-240 V AC, 50-60

Hz, 12V@2A para EUA e Reino Unido

Dimensões

Na embalagem (LxPxA): 190 x 190 x 80 mm

Fora da embalagem: 105 x 105 x 31,5 mm

Peso

Na embalagem: 1,06 kg

Fora da embalagem (sem acessórios):

0.270 kg

Faixa de temperatura

Operação: 5 ~ 40 °C

Na embalagem de armazenamento: -25 ~ 60

°C

Fora da embalagem de armazenamento: 0 ~

45 °C

Umidade relativa

Operação: 15 ~ 85% RH

Na embalagem de armazenamento: 5 ~ 93%

RH

Fora da embalagem de armazenamento: 15 ~

85% RH

O pacote padrão inclui

Controle remoto

Guia do usuário: sobre memória interna,

Internet

Guia de início rápido

Cartão de garantia

Adaptador CA

Mini cabo USB padrão

Estojo de transporte

Cabo HDMI

PPX3410

Acessórios

Cabo componente: não incluso

Cabo de iPhone: não incluso

Cabo VGA: não incluso

Adaptador de áudio/ vídeo composto: não

incluso

MHL a HDMI + mini cabo USB: não incluso

Estação de som PicoPix: não incluso
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