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PicoPix

 

110 lumen

med MP4-spelare

 

PPX3411

Projicera ditt liv
Den här lilla och lätta mobilprojektorn kan enkelt anslutas till olika apparater, ett

SD-kort eller till ett USB-minne för åtkomst till digitala data. Den integrerade

mediespelaren och det integrerade Office-visningsprogrammet gör PicoPix

oberoende av andra enheter.

Utmärkt bildkvalitet

LED-teknik för strålande färger och hög kontrast

Projicera HD-videor och bilder upp till en storlek på 120 tum (305 cm)

SmartEngine med LED-teknik

Ultrabärbar

Internt batteri för upp till 2 timmars uppspelning

Perfekt fickenhet som bara väger 270 g

God användarvänlighet

Integrerat Office-visningsprogram och integrerad mediespelare

Olika anslutningar för alla vanliga apparater



Fickprojektor PPX3411/EU

Specifikationer Funktioner

Teknik/optisk

Skärmteknik: DLP

Ljuskälla: RGB-lysdioder

Lysdiodbelysningen räcker i över: 30 000

timmar

Ursprunglig upplösning: 854 x 480 bildpunkter

Kontrastförhållande: 1000:1

Skärmstorlek (diagonal): 12 tum - 120 tum

Skärmavstånd: 0,5–5,0 m

Internminne: 4 GB

Inbyggd MP4-spelare

Integrerad Office-/PDF-visare

Ljusstyrka med nätström: upp till 110 lumen

Videostandarder som stöds

PAL

Secam

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Ljud

Intern 1 W ljudpanel

Anslutning

Ljud- och videoingång: mini HDMI med

HDCP; VGA (anpassad anslutning med

adapter; komponent YPbPr (upp till 1080i);

komposit (CVBS) och ljud;

Ljudutgång: 3,5 mm ljudutgångsuttag

Externt minne: SD/SDHC/SDXC

USB: Anslut till masslagringsenheter

Mini USB: ansluta till dator, ansluta till

masslagringsenhet, ladda

DC-IN: DC-uttag

Intern mediespelare

Videoformat som stöds: .avi, .mov, .mp4, .mkv;

codecs: MJPEG, H263, MPEG4, H264

Ljudformat som kan användas: MP3, AC3

Fotoformat som kan användas: JPEG, BMP,

PNG, GIF

Filformat som kan användas: pdf, ppt/pptx,

xls/xlsx, doc/docs

Strömförsörjning

Batteriets livslängd: Standardläge: 2 timmar;

Ljusläge: 1,5 timmar

Internt batteri: 7,4 V @ 1 800 mAh

Nätadapter: 110-240 V AC, 50-60 Hz,

12 V@2 A för EU och Storbritannien

Mått

Med förpackning (B x D x H): 190 x 190 x

80 mm

Utan förpackning: 105 x 105 x 31,5 mm

Vikt

Med förpackning: 1,06 kg

Utan förpackning (utan tillbehör): 0,270 kg

Temperaturintervall

Användning: 5 ~ 40 ° C

Förvaring: -25 ~ 60 °C

Förvaring utan förpackning: 0 ~ 45 ° C

Relativ luftfuktighet

Användning: 15 ~ 85 % relativ luftfuktighet

Förvaring: 5 ~ 93 % relativ luftfuktighet

Förvaring utan förpackning: 15 ~ 85 % relativ

luftfuktighet

Standardförpackning innehåller

Fjärrkontroll

Användarhandbok: för internminne, internet

Snabbstartguide

Garantisedel

Nätadapter

Standardmini-USB-kabel

Bärväska

PPX3411

120 tum (305 cm) bildstorlek

Njut av den största rörliga skärm du någonsin

haft och dela HD-medieinnehåll varhelst du

vill. Med PicoPix har du en egen bio i fickan.

Internt batteri

PicoPix har ett kompakt, inbyggt och

laddningsbart batteri som räcker länge. Upp till

två timmars kontinuerlig visning av film och

foton eller uppspelning av musik per laddning.

PicoPix är den perfekta fickenheten.

LED-teknik

Dina bilder och videor förtjänar den bästa

kvaliteten när de ska delas med nära och kära.

Fickprojektorn PicoPix har LED-teknik av hög

kvalitet så att du kan projicera dina bilder och

videor i strålande färger och med kontraster

som gör att man tappar hakan.

Office-visningsprogram

Eftersom den integrerade MP4-mediespelaren

har stöd för alla vanliga video- och ljudformat

är PicoPix-fickprojektorn en oberoende enhet.

Med Office-visningsprogrammet kan du

dessutom dela alla vanliga office-filer och

pdf-filer.

Fickenhet

Med en vikt på bara 270 g och en slimmad

design är fickprojektorn PicoPix lätt att ta med

sig, både i jobbet och privat.

Anslutningar

Fickprojektorn PicoPix har en stor mängd

anslutningsmöjligheter för dina apparater.

USB, HDMI, VGA, komponent, komposit

SD/SDHC-port och en 3,5 mm ljudutgång för

obegränsad underhållning.
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