
 

Zakprojector

PicoPix

 

100 lumen

met MP4-speler

 

PPX3410

Projecteer uw leven
Op deze lichte projector van zakformaat kunnen eenvoudig allerlei gadgets, SD-kaarten en USB-sticks worden

aangesloten, zodat u uw digitale inhoud altijd en overal kunt projecteren. Dankzij de geïntegreerde mediaspeler

en Office-viewer is de PicoPix niet afhankelijk van andere apparaten.

Uitstekende beeldkwaliteit

LED-technologie voor schitterende kleuren en een hoog contrast

Projecteer HD-video's en afbeeldingen tot een formaat van 305 cm (120")

Uiterst draagbaar

Interne accu voor 2 uur afspelen

Met zijn 270 g is hij ideaal voor onderweg

Hoge bruikbaarheid

Geïntegreerde Office-viewer en mediaspeler

Verschillende aansluitingen voor veelgebruikte apparaten



Zakprojector PPX3410/EU

Kenmerken

Beeldformaat van 305 cm (120")

Geniet van het grootste mobiele scherm dat u

ooit hebt gehad en deel uw HD mediainhoud

waar u maar wilt. Met uw PicoPix draagt u een

persoonlijke bioscoop in uw zak.

Interne accu

De PicoPix is voorzien van een ingebouwde

compacte, oplaadbare accu voor langdurig

vermogen. Met één keer opladen kunt u maar

liefst 2 uur achtereen genieten van films, foto's

en muziek. Vanaf nu gaat u nooit meer op pad

zonder de PicoPix.

LED-technologie

Uw foto's en video's verdienen de beste

kwaliteit wanneer u deze wilt delen met

degenen om u heen. Daarom gebruikt de

PicoPix-zakprojector een hoogwaardige LED-

technologie zodat u uw foto's en video's in

schitterende kleuren en met een

adembenemend contrast kunt projecteren.

Office-viewer

De geïntegreerde MP4-mediaspeler

ondersteunt de meest gebruikte video- en

audio-indelingen. Dit onderscheidt de

PicoPix-zakprojector van alle anderen. Dankzij

de Office-viewer kunt u bovendien alle

veelvoorkomende soorten Office-bestanden en

pdf-bestanden delen.

Ideaal voor onderweg

De PicoPix-zakprojector is slechts 270 g en

heeft een slank ontwerp, wat hem ideaal

maakt voor onderweg voor zakelijk of

persoonlijk gebruik.

Aansluitingen

De PicoPix-zakprojector beschikt over allerlei

apparaataansluitingen, zoals USB, HDMI, VGA,

Component en Composite, over een

SD/SDHC-sleuf en een 3,5 mm

audioaansluiting, voor grenzeloos

entertainment.



Zakprojector PPX3410/EU

Specificaties

Technologie/optisch

Weergavetechnologie: DLP

Lichtbron: RGB LED

Duurzame LED-lichtbron voor meer dan:

30.000 uur

Eigen resolutie: 854 x 480 pixels

Contrastverhouding: 1000:1

Schermgrootte (diagonaal): 12" - 120"

Afstand tot het scherm: 0,5 m - 5,0 m

Intern geheugen: 4 GB

Geïntegreerde MP4-speler

Geïntegreerde Office-/PDF-viewer

Helderheid op netvoeding: tot 100 lumen

Helderheid bij gebruik accu: tot 60 lumen

Ondersteunde videostandaarden

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Geluid

Interne SoundBar van 1 W

Aansluiting

Audio- en video-ingangen: mini-HDMI met

HDCP; VGA (speciale aansluiting met adapter;

Component YBbPr (tot 1080 i); Composite

(CVBS) en Audio;

Audio-uitgang: 3,5 mm kabel voor audio-

uitgang

DC-in: Gelijkstroomaansluiting

Extern geheugen: SD/SDHC/SDXC

USB: Verbinding met massa-opslagapparaten

Mini-USB: verbinding met PC, verbinding met

massaopslagapparaten, opladen

Interne mediaspeler

Ondersteunde video-indelingen: .avi, .mov,

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

H264

Ondersteunde audio-indelingen: MP3, AC3

Ondersteunde foto-indelingen: JPEG, BMP,

PNG, GIF

Ondersteunde bestandsindelingen: pdf,

ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

Stroomvoorziening

Levensduur accu: Standaard modus: 2 uur;

Heldere modus: 1,5 uur

Interne accu: 7,4 V bij 1800 mAh

Stroomadapter: 110 - 240 V AC, 50 - 60 Hz,

12 V bij 2 A voor EU en VK

Afmetingen

Verpakt (b x d x h): 190 x 190 x 80 mm

Uit verpakking: 105 x 105 x 31,5 mm

Gewicht

Verpakt: 1,06 kg

Uit verpakking (zonder accessoires): 0,270 kg

Temperatuurbereik

Bediening: 5 ~ 40 °C

Opslag, verpakt: -25 ~ 60 °C

Opslag, uit verpakking: 0 ~ 45 °C

Relatieve vochtigheid

Bediening: 15 ~ 85% RH

Opslag, verpakt: 5 ~ 93% RH

Opslag, uit verpakking: 15 ~ 85% RH

Standaardverpakking bevat

Afstandsbediening

Gebruikershandleiding: in intern geheugen, op

internet

Snelstartgids

Garantiekaart

Wisselstroomadapter

Standaard mini-USB-kabel

Opbergetui

HDMI-kabel

PPX3410

Accessoires

Component-kabel: niet meegeleverd

iPhone-kabel: niet meegeleverd

VGA-kabel: niet meegeleverd

Composite audio/videoadapter: niet

meegeleverd

MHL naar HDMI + mini-USB-kabel: niet

meegeleverd

PicoPix Sound Station: niet meegeleverd
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