
Proiector de
buzunar

PicoPix

 

140 lumeni

cu player MP4

 
PPX3414

Proiectaţi-vă viaţa
Poţi conecta cu uşurinţă acest proiector mobil, mic şi uşor la diverse gadgeturi, la carduri SD sau la o memorie

USB, pentru a-ţi accesa datele digitale. Adăugarea unui player media integrat şi a unui vizualizator Office

încorporat face din acest PicoPix un dispozitiv independent.

Calitate excelentă a imaginii

Tehnologie LED pentru culori strălucitoare şi contrast ridicat

Proiectaţi clipuri video HD şi fotografii cu dimensiuni de până la 120" (305 cm)

SmartEngine cu tehnologie LED

Ultra-portabil

Baterie internă pentru durată de redare de până la 2 ore

Dispozitiv de buzunar perfect cu o greutate de numai 270 g

Utilizare înaltă

Player media şi vizualizator office integrate

Diferite conexiuni pentru toate aparatele obişnuite



Proiector de buzunar PPX3414/EU

Specificaţii Repere

Tehnologie / optic

Tehnologie de afişare: DLP

Sursă de lumină: LED RGB

Sursa de lumină cu LED-uri durează peste:

30,000 de ore

Rezoluţie nativă: 854 x 480 pixeli

Raport contrast: 1000:1

Dimensiunea ecranului (diagonală): 12" - 120"

Distanţa până la ecran: 0,5 m - 5,0 m

Memorie internă: 4 GB

Player MP4 integrat

Vizualizator Office / PDF integrat

Luminozitate cu baterie: până la 70 de lumeni

Luminozitate cu CA: până la 140 lumeni

Standarde video acceptate

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Sunet

Sound bar intern de 1 W

Conexiune

Intrare audio şi video: mini HDMI cu HDCP;

VGA (conector obişnuit cu adaptor; Component

YPbPr (până la 1080i); Compozit (CVBS) şi

Audio;

Ieşire audio: Mufă de ieşire audio de 3,5 mm

Intrare CC: Mufă c.c.

Memorie externă: SD/SDHC/SDXC

USB: Conectare la dispozitive de stocare în

masă

Mini USB: conectare la PC, conectare la

dispozitive de stocare în masă, încărcare

Player media intern

Formate video acceptate: .avi, .mov, .mp4,

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

Formate audio acceptate: MP3, AC3

Formate foto acceptate: JPEG, BMP, PNG, GIF

Formate de fişiere acceptate: pdf, ppt/pptx,

xls/xlsx, doc/docs

Sursă de alimentare

Durată de viaţă a bateriei: Mod standard: 2

ore; Mod luminos: 1,5 ore

baterie internă: 7,4 V @ 1800 mAh

Adaptor de curent electric: 110-240 V c.a., 50-

60 Hz, 12 V@2 A pentru UE şi Marea Britanie

Dimensiuni

Ambalat (lxAxÎ): 190 x 190 x 80 mm

Neambalat: 105 x 105 x 31,5 mm

Greutate

Ambalat: 1,06 kg

Neambalat (fără accesorii): 0,270 kg

Interval de temperatură

Funcţionare: 5 ~ 40° C

Ambalat pentru depozitare: -25 ~ 60° C

Neambalat pentru depozitare: 0 ~ 45° C

Umiditate relativă

Funcţionare: 15 ~ 85% RH

Ambalat pentru depozitare: 5 ~ 93% RH

Neambalat pentru depozitare: 15 ~ 85% RH

Pachetul standard include

Telecomandă

Ghid pentru utilizare: pe memoria internă,

Internet

Ghid de iniţiere rapidă

Card de garanţie

Adaptor de c.a.

Cablu mini-USB standard

Carcasă de transport

Cablu HDMI

PPX3414

Accesorii

Cablu compozit: neinclus

Cablu iPhone: neinclus

Cablu VGA: neinclus

Adaptor compus audio/video: neinclus

Cablu MHL la HDMI + mini USB: neinclus

Staţie de sunet PicoPix: neinclus

Dimensiune imagine 120" (305 cm)

Bucuraţi-vă de cel mai mare ecran mobil pe

care l-aţi avut vreodată şi partajaţi-vă

conţinutul media HD oriunde doriţi. Cu

PicoPix, purtaţi în buzunarul dvs. un

cinematograf personal.

baterie internă

PicoPix este livrat cu o baterie reîncărcabilă

compactă, încorporată, pentru funcţionare

extinsă. Până la 2 ore de redare continuă de

filme, fotografii şi muzică pot fi obţinute cu o

singură încărcare. Astfel PicoPix devine

dispozitivul de buzunar perfect.

Tehnologie LED

Imaginile şi clipuri dvs. video merită cea mai

bună calitate când trebuie să le partajaţi cu

cei din jurul dvs. De aceea, proiectorul de

buzunar

PicoPix utilizează tehnologia cu LED de

înaltă

calitate pentru a vă proiecta imaginile şi

clipurile video în culori strălucitoare şi contrast

uimitor.

Vizualizator office

Player-ul media MP4 integrat acceptă toate

formatele video şi audio obişnuite. Acest lucru

face din proiectorul de buzunar PicoPix un

dispozitiv independent. De asemenea,

vizualizatorul office vă permite să partajaţi

toate fişierele office şi pdf obişnuite.

Dispozitiv de buzunar

Cu o greutate de numai 270 g şi un design

subţire, proiectorul dvs. de buzunar PicoPix va

deveni partenerul dvs. cu greutate redusă

pentru utilizare în afaceri şi în scop privat.

Conexiuni

Proiectorul de buzunar PicoPix oferă un număr

destul de mare de conexiuni pentru aparatura

dvs. USB, HDMI, VGA, Component,

Composite, slot SD/SDHC şi o ieşire audio de

3,5 mm sunt la dispoziţia dvs. pentru

divertisment nelimitat.

SmartEngine

Imag. şi clipurile tale video merită cea mai

bună calit. atunci când trebuie să le partajezi

cu cei din jur. De aceea, proiectorul de

buzunar

PicoPix utiliz. tehnol. cu LED de înaltă calitate

SmartEngine, pentru a-ţi proiecta imag. şi

clipurile video în culori străluc. şi contrast

uimitor.
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