
 

Projektor
kieszonkowy

PicoPix

 
100 lumenów

z odtwarzaczem MP4

 

PPX3410

Wyświetl swoje życie
Ten niewielki, lekki projektor kieszonkowy zapewnia łatwy dostęp do materiałów cyfrowych dzięki możliwości

podłączenia rozmaitych gadżetów, karty SD czy nośnika pamięci USB. Zintegrowany odtwarzacz multimedialny i

wbudowana aplikacja Office Viewer sprawiają, że projektor PicoPix może działać niezależnie od innych

urządzeń.

Doskonała jakość obrazu

Technologia LED zapewnia wspaniałe kolory i wysoki kontrast

Wyświetlanie filmów i obrazów HD o wielkości do 305 cm (120")

Wyjątkowo przenośne

Akumulator wewnętrzny gwarantujący nawet do 2 godzin odtwarzania

Idealnie mieści się w kieszeni i waży tylko 270 g

Duża gama zastosowań

Wbudowana aplikacja Office Viewer i odtwarzacz multimedialny

Różne złącza dla wszystkich popularnych urządzeń



Projektor kieszonkowy PPX3410/EU

Zalety

Obraz o wielkości 305 cm (120")

Korzystaj z największego jak dotąd mobilnego

ekranu i udostępniaj materiały HD w

dowolnym miejscu. Projektor PicoPix jest jak

kieszonkowe kino.

Akumulator wewnętrzny

Projektor kieszonkowy PicoPix jest

wyposażony w niewielki wbudowany

akumulator umożliwiający długie odtwarzanie.

Jedno naładowanie wystarcza nawet na 2

godziny ciągłego oglądania filmów lub zdjęć

oraz słuchania muzyki. To sprawia, że projektor

PicoPix warto mieć zawsze przy sobie.

Technologia LED

Twoje zdjęcia i filmy zasługują na to, aby

pokazywać je innym w najlepszej jakości.

Właśnie dlatego w projektorze kieszonkowym

PicoPix wykorzystano wysokiej klasy

technologię LED — dzięki niej wyświetlane

zdjęcia i filmy cechują się wspaniałymi

kolorami i zachwycającym kontrastem.

Aplikacja Office Viewer

Zintegrowany odtwarzacz MP4 obsługuje

wszystkie typowe formaty obrazu i dźwięku.

Dzięki temu projektor PicoPix jest

samodzielnym urządzeniem. Aplikacja Office

Viewer umożliwia udostępnianie wszystkich

typowych plików biurowych i plików PDF.

Mieści się w kieszeni

Dzięki 270 g wagi i smukłej konstrukcji

projektor kieszonkowy PicoPix jest

doskonałym, lekkim urządzeniem do użytku

służbowego i prywatnego.

Złącza

Projektor kieszonkowy PicoPix oferuje dużą

liczbę złączy umożliwiających podłączanie

rozmaitych urządzeń. USB, HDMI, VGA, złącza

komponentowe i kompozytowe, gniazdo kart

SD/SDHC i wyjście audio 3,5 mm — wszystko

jest do Twojej dyspozycji. Korzystaj z

nieograniczonego dostępu do rozrywki!
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Dane techniczne

Technologia / właściwości optyczne

Technologia wyświetlania: DLP

Źródło światła: RGB LED

Źródło światła LED wystarcza na ponad:

30 000 godzin

Rozdzielczość natywna: 854 x 480 pikseli

Współczynnik kontrastu: 1000:1

Długość przekątnej ekranu: 30–305 cm (12–

120")

Odległość ekranu: 0,5–5,0 m

Pamięć wewnętrzna: 4 GB

Wbudowany odtwarzacz MP4

Zintegrowana przeglądarka plików pakietu

Office / PDF

Jasność w przypadku zasilania sieciowego: do

100 lumenów

Jasność w przypadku zasilania

akumulatorowego: do 60 lumenów

Obsługiwane standardy wideo

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Dźwięk

Wewnętrzny głośnik 1 W

Połączenie

Wejście audio i wideo: mini HDMI z HDCP;

VGA (wtyczka niestandardowa z adapterem;

komponentowe YPbPr (do 1080i); sygnału

zespolonego (CVBS) i audio;

Wyjście audio: Wyjście audio typu jack

3,5 mm

Wejście prądu stałego: Gniazdo prądu stałego

Pamięć zewnętrzna: SD/SDHC/SDXC

USB: Podłączanie urządzeń pamięci pasowej

Mini USB: Podłączanie do komputera,

podłączanie urządzeń pamięci masowej,

ładowanie

Wewnętrzny odtwarzacz

Obsługiwane formaty wideo: .avi, .mov, .mp4,

.mkv; kodeki: MJPEG, H263, MPEG4, H264

Obsługiwane formaty audio: MP3, AC3

Obsługiwane formaty zdjęć: JPEG, BMP, PNG,

GIF

Obsługiwane formaty plików: pdf, ppt/pptx,

xls/xlsx, doc/docs

Zasilanie

Żywotność akumulatora: Tryb standardowy:

2 godziny; tryb jasności: 1,5 godziny

Akumulator wewnętrzny: 7,4 V przy 1800 mAh

Zasilacz: 110–240 V AC, 50–60 Hz, 12 V przy

2 A w przypadku Unii Europejskiej i Wielkiej

Brytanii

Wymiary

Z opakowaniem (S x G x W):

190 x 190 x 80 mm

Bez opakowania: 105 x 105 x 31,5 mm

Waga

Z opakowaniem: 1,06 kg

Bez opakowania (bez akcesoriów): 0,270 kg

Zakres temperatur

Eksploatacja: Od 5 do 40°C

Przechowywanie (w opakowaniu): Od -25 do

60°C

Przechowywanie (poza opakowaniem): Od 0

do 45°C

Wilgotność względna

Eksploatacja: Od 15 do 85%

Przechowywanie (w opakowaniu): Od 5 do

93%

Przechowywanie (poza opakowaniem): Od 15

do 85%

Zawartość standardowego opakowania:

Pilot zdalnego sterowania

Instrukcja obsługi: w pamięci wewnętrznej, w

Internecie

Skrócona instrukcja obsługi

Karta gwarancyjna

Zasilacz AC

Standardowy przewód mini USB

Futerał

Przewód HDMI

PPX3410

Akcesoria

Przewód komponentowy: do nabycia osobno

Przewód do telefonu iPhone: do nabycia

osobno

Przewód VGA: do nabycia osobno

Kompozytowy adapter audio/wideo: do

nabycia osobno

Przewód MHL–HDMI + mini USB: do nabycia

osobno

Stacja dźwiękowa PicoPix: do nabycia

osobno
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