
Projector portátil

PicoPix

 

140 lúmenes

com leitor MP4

 
PPX3414

Projecte a sua vida
Este projector portátil pequeno e leve pode ser ligado facilmente a vários dispositivos, a um cartão SD ou a

uma unidade USB para aceder aos seus dados digitais. A adição de um leitor de multimédia integrado e um

visualizador para escritório incorporado tornam este PicoPix independente.

Excelente qualidade de imagem

Tecnologia LED para cores brilhantes e contraste elevado

Projecte vídeos e imagens HD com um tamanho até 305 cm (120")

SmartEngine com tecnologia LED

Ultra portátil

Bateria interna para 2 horas de reprodução

Companheiro portátil perfeito com apenas 270 g

Elevada facilidade de utilização

Visualizador para escritório e leitor de multimédia integrados

Várias ligações para todos os aparelhos comuns
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Destaques

Tamanho de imagem de 305 cm (120")

Desfrute do maior ecrã móvel de sempre e

partilhe o seu conteúdo multimédia HD onde

desejar. Com o seu PicoPix, transporta a sua

sala de cinema pessoal no seu bolso.

Bateria interna

O PicoPix é fornecido com uma bateria

recarregável compacta integrada para energia

duradoura. Pode desfrutar de até 2 horas de

reprodução contínua de filmes, fotografias e

música com um único carregamento. Isto torna

o PicoPix no seu companheiro portátil perfeito.

Tecnologia LED

As suas imagens e os seus vídeos merecem a

melhor qualidade quando os partilha com

aqueles que o rodeiam. É por esta razão que o

projector portátil PicoPix utiliza tecnologia

LED de alta qualidade para projectar as suas

imagens e vídeos em cores brilhantes e com

um contraste de cortar a respiração.

Visualizador para escritório

O leitor multimédia MP4 integrado suporta

todos os formatos de áudio e vídeo comuns.

Isto torna o projector portátil PicoPix num

dispositivo independente. O visualizador para

escritório permite-lhe partilhar todos os

ficheiros Office e ficheiros PDF comuns.

Companheiro portátil

Com um peso de apenas 270 g e um design

fino, o seu projector portátil PicoPix torna-se

no seu companheiro leve para utilização

profissional e privada.

Ligações

O projector portátil PicoPix disponibiliza um

número considerável de ligações para os seus

aparelhos. Tem à sua disposição saídas USB,

HDMI, VGA, de componente e compostas,

ranhura SD/SDHC e uma saída de áudio de

3,5 mm para um entretenimento ilimitado.

SmartEngine

As suas imagens e os seus vídeos merecem a

melhor qualidade quando os partilha com

aqueles que o rodeiam. É por esta razão que o

projector portátil PicoPix utiliza tecnologia LED

SmartEngine de alta qualidade para

projectar as suas imagens e vídeos em cores

brilhantes e com um contraste de cortar a

respiração.
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Especificações

Tecnologia/óptica

Tecnologia de ecrã: DLP

Fonte de luz: LED RGB

Fonte de luz LED dura mais de: 30 000 horas

Resolução de origem: 854 x 480 pixéis

Rácio de contraste: 1000:1

Tamanho do ecrã (diagonal): 12" - 120"

Distância do ecrã: 0,5 m - 5 m

Memória interna: 4 GB

Leitor MP4 integrado

Office / leitor de PDF integrados

Brilho com bateria: até 70 lúmenes

Brilho com CA: até 140 lúmenes

Normas de vídeo suportadas

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Som

SoundBar interno de 1 W

Ligação

Entrada de áudio e vídeo: Mini HDMI com

HDCP; VGA (ficha adaptável com adaptador;

componente YPbPr (até 1080i); composto

(CVBS) e áudio;

Saída de áudio: Tomada de saída de áudio de

3,5 mm

DC-IN: Entrada de CC

Memória externa: SD/SDHC/SDXC

USB: Ligar a dispositivos de armazenamento

em massa

Mini USB: Ligar a um PC, ligar a um

dispositivo de armazenamento em massa,

carregar

Leitor multimédia interno

Formatos de vídeo suportados: .avi, .mov,

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

H264

Formatos de áudio suportados: MP3, AC3

Formatos de fotografia suportados: JPEG,

BMP, PNG, GIF

Formatos de ficheiro suportados: pdf,

ppt/pptx, xls/xlsx, doc/docs

Fonte de alimentação

Duração da pilha: Modo padrão: 2 horas; modo

de brilho: 1,5 horas

Bateria interna: 7,4 V @ 1800 mAh

Adaptador de corrente: 110-240 V CA, 50-60

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

Dimensões

Embalado (LxPxA): 190 x 190 x 80 mm

Desembalado: 105 x 105 x 31,5 mm

Peso

Embalado: 1,06 kg

Desembalado (sem acessórios): 0,270 kg

Limite de temperaturas

Operação: 5 ~ 40° C

Armazenamento, embalado: -25 ~ 60 °C

Armazenamento, desembalado: 0 ~ 45 °C

Humidade relativa

Operação: 15 ~ 85% HR

Armazenamento, embalado: 5 ~ 93% HR

Armazenamento, desembalado: 15 ~ 85% HR

Embalagem normal inclui

Telecomando

Manual do utilizador: na memória interna,

Internet

Manual de início rápido

Cartão da garantia

Adaptador de CA

Cabo mini USB normal

Mala de transporte

Cabo HDMI

PPX3414

Acessórios

Cabo de componente: não incluído

Cabo de iPhone: não incluído

Cabo VGA: não incluído

Adaptador composto de áudio/vídeo: não

incluído

cabo MHL para HDMI + Mini USB: não

incluído

Estação de som PicoPix: não incluído
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