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PPX3410

Vetítse ki életét
Ez a kis méretű és könnyű mini kivetítő könnyen csatlakoztatható különféle készülékekhez és SD-kártyához vagy

USB-kulcshoz, így könnyedén hozzáférhet digitális tartalmakhoz. Egy integrált médialejátszó és egy beágyazott

Office Viewer alkalmazás hozzáadásával a PicoPix teljes mértékben független működést biztosít.

Kiváló képminőség

LED technológiával a ragyogó színekért és a nagy kontrasztarányért

Vetítse ki HD videóit és képeit akár 120"-es (305 cm-es) méretben

Extra hordozhatóság

Belső akkumulátor az akár 2 óra játékidőhöz

270 grammos tömegének köszönhetően tökéletes útitárs

Kiemelkedő használhatóság

Beépített Office viewer és médialejátszó

Különféle csatlakozók az összes ismert eszközhöz
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Fénypontok

120"-es (305 cm-es) képméret

Élvezze az eddig létező legnagyobb mobil

képernyőt, és ossza meg minden

médiatartalmát, ahol csak akarja. A PicoPix

mini kivetítővel úgy érezheti, mintha mindig

zsebében hordaná a saját moziját.

Belső akkumulátor

A PicoPix mini kivetítő egy kompakt, beépített

akkumulátorral rendelkezik a hosszan tartó

teljesítmény érdekében. Akár 2 órás

folyamatos film-, fénykép- és zenelejátszás

egyetlen töltést követően. Ezáltal válik a

PicoPix tökéletes útitárssá.

LED technológia

Fényképei és videói a legjobb minőséget

érdemlik, ha meg kívánja osztani azokat

környezetével. A PicoPix mini kivetítő éppen

ezért alkalmaz jó minőségű LED technológiát,

így képeit és videóit ragyogó színben és nagy

kontrasztaránnyal vetítheti ki.

Office viewer

A beépített MP4 lejátszó az összes ismert

video- és audioformátumot támogatja. Ennek

köszönhetően a PicoPix mini kivetítő önálló

eszközként is használható. Az Office Viewer

alkalmazás lehetővé teszi minden általános

Office-fájl és pdf-fájl megosztását.

Útitárs

A mindössze 270 gramm tömegű, karcsú

kialakítású PicoPix mini kivetítő pehelykönnyű

társa lesz, akár üzleti, akár magánjellegű

használatról van szó.

Csatlakozók

A PicoPix mini kivetítőt számos csatlakozóval

ellátták, hogy minél több eszközhöz

csatlakoztathassa. USB, HDMI, VGA,

komponens, kompozit, SD/SDHC-aljzat és egy

3,5 mm-es audiokimenet szolgálja a

határtalan szórakoztatást.
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Műszaki adatok

Technológia/ optikai

Kijelző technológia: DLP

Fényforrás: RGB LED

A LED fényforrások több mint: 30 000 órán

át működnek

Natív felbontás: 854 x 480 pixel

Kontrasztarány: 1000:1

Ernyőméret (átló): 12" és 120" között

Vetítési távolság: 0,5 m - 5 m

Belső memória: 4 GB

Beépített MP4-lejátszó

Beépített Office / PDF nézegető

Fényerő hálózati táplálás esetén: akár 100

lumen

Fényerő akkumulátorról üzemeltetve: akár 60

lumen

Támogatott videoszabványok

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Hang

1 W-os belső hangszóró

Csatlakozás

Audió és videó bemenet: mini HDMI és

HDCP; VGA (egyéni aljzat adapterrel;

Komponens YPbPr (max. 1080i); Kompozit

(CVBS) és Audió;

Audió kimenet: 3,5 mm-es audiokimeneti

csatlakozó

DC-bemenet: Egyenáramú csatlakozó

Külső memória: SD/SDHC/SDXC

USB-vel: Csatlakoztatásához

háttértáreszközökhöz

Mini USB: Csatlakoztatás számítógéphez,

csatlakoztatás háttértáreszközökhöz, töltés

Beépített médialejátszó

Támogatott videoformátumok: .avi, .mov,

.mp4, .mkv; kodekek: MJPEG, H263, MPEG4,

H264

Támogatott audioformátumok: MP3, AC3

Támogatott fényképformátumok: JPEG, BMP,

PNG, GIF

Támogatott fájlformátumok: pdf, ppt/pptx,

xls/xlsx, doc/docs

Tápellátás

Akkumulátor lemerülési ideje: Normál

üzemmód: 2 óra; Fényes üzemmód: 1,5 óra

Belső akkumulátor: 7,4 V 1800 mAh esetén

Hálózati adapter: 110-240 V AC, 50-60 Hz, 12

V/2 A az EU és az Egyesült Királyság területén

Méretek

Becsomagolva (szé x mé x ho): 190 x 190 x

80 mm

Kicsomagolva: 105 x 105 x 31,5 mm

Tömeg

Becsomagolva: 1,06 kg

Kicsomagolva (tartozékok nélkül): 0,270 kg

Hőmérséklet-tartomány

Üzemeltetés: 5 ~ 40° C

Tárolás becsomagolva: -25 ~ 60° C

Tároláshoz kicsomagolva: 0 ~ 45° C

Relatív páratartalom

Üzemeltetés: 15 ~ 85% relatív páratartalom

Tárolás becsomagolva: 5 ~ 93% relatív

páratartalom

Tároláshoz kicsomagolva: 15 ~ 85% relatív

páratartalom

Standard csomag tartalma

Távvezérlő

Használati útmutató: belső memóriában,

interneten

Gyors üzembe helyezési útmutató

Garanciajegy

AC-adapter

Normál mini USB-kábel

Hordtáska

HDMI-kábel

PPX3410

Tartozékok

Komponens kábel: nem tartozék

iPhone kábel: nem tartozék

VGA kábel: nem tartozék

Kompozit audio-/videoadapter: nem tartozék

MHL átalakító HDMI-re + mini USB-kábel:

nem tartozék

PicoPix hangállomás: nem tartozék
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