
Προβολέας τσέπης

PicoPix

 

140 lumen

Επιχειρηματική έκδοση

 
PPX3514

Προβάλετε τη ζωή σας
Αυτός ο μικρός και ελαφρύς φορητός προβολέας θα σας λύσει τα χέρια στη δουλειά. Μπορείτε να τον συνδέσετε εύκολα σε

κάθε notebook και laptop, καθώς και σε φορητές συσκευές όπως tablet και smartphone, μέσω USB ή HDMI.

Εξαιρετική ποιότητα εικόνων

SmartEngine με τεχνολογία LED

Τεχνολογία LED για φωτεινά χρώματα και υψηλή αντίθεση

Απόλυτα φορητό

Εσωτερική μπαταρία για έως και 2 ώρες αναπαραγωγής

Η ιδανική συντροφιά που ζυγίζει μόλις 270γρ

Υψηλή χρηστικότητα

Ενσωματωμένο πρόγραμμα προβολής Office και σύστημα αναπαραγωγής πολυμέσων

Διάφορες συνδέσεις για όλες τις κοινές συσκευές

Επιχειρηματική έκδοση

Συμπεριλαμβάνεται τρίποδο και επαγγελματική τσάντα



Προβολέας τσέπης PPX3514/EU

Προδιαγραφές Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία οπτικών ινών

Τεχνολογία οθόνης: DLP

Φωτιστικό: RGB LED

Η λυχνία LED διαρκεί για περισσότερες από: 30.000

ώρες

Εγγενής ανάλυση: 854 x 480 pixel

Λόγος αντίθεσης: 1000:1

Μέγεθος οθόνης (διαγώνιο): 12" - 120"

Απόσταση οθόνης: 0,5 μ. - 5 μ.

Εσωτερική μνήμη: 4 GB

Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής MP4: ναι

Ενσωματωμένες εφαρμογές Office / πρόγραμμα

προβολής PDF: ναι

Φωτεινότητα με μπαταρία:

Έως και 70 lumen

Φωτεινότητα με τροφοδοσία AC: έως και 140 lumen

Υποστηριζόμενα πρότυπα βίντεο

PAL: ναι

SECAM: ναι

NTSC: ναι

480i/p: ναι

576i/p: ναι

720i/p:

ναι

1080i/p: ναι

Ήχος

Εσωτερικό ηχείο sound bar 1W: ναι

Σύνδεση

Είσοδος βίντεο και ήχου: Mini HDMI με HDCP, VGA

(ειδικά διαμορφωμένο βύσμα με αντάπτορα),

Component YPbPr (έως 1080i), Composite (CVBS) και

Audio

Έξοδος ήχου: Υποδοχή εξόδου ήχου 3,5 χιλ.

DC-IN: Υποδοχή DC

Εξωτερική μνήμη: SD/SDHC/SDXC

USB: Σύνδεση σε συσκευές μαζικής αποθήκευσης

Mini USB: Σύνδεση σε υπολογιστή, σύνδεση σε

συσκευές μαζικής αποθήκευσης, φόρτιση

Εσωτερικό media player

Υποστηριζόμενα φορμά βίντεο: .avi, .mov, .mp4, .mkv,

κωδικοποιήσεις: MJPEG, h263, MPEG4 H264

Υποστηριζόμενα φορμά ήχου: MP3, AC3

Υποστηριζόμενα φορμά φωτογραφιών: JPEG, BMP,

PNG, GIF, TIFF

Υποστηριζόμενα φορμά αρχείων: pdf, ppt/pptx,

xls/xlsx, doc/docs

Παροχή ρεύματος

Διάρκεια μπαταρίας: Σε τυπική λειτουργία: 2 ώρες. Σε

φωτεινή λειτουργία: 1,5 ώρες

Εσωτερική μπαταρία: 7,4 V @ 1800mAh

Τροφοδοτικό: 110-240V AC, 50-60Hz, 12V στα 2A

για ΕΕ και ΗΒ

Διαστάσεις

Κλειστό (ΠxΒxΥ): 190 x 190 x 80 χιλιοστά

Ανοιχτό: 105 x 105 x 31,5 χιλιοστά

Βάρος

Στη συσκευασία: 1,06 κιλά

Ανοιχτό (χωρίς αξεσουάρ): 0,270 κ.

Eύρος θερμοκρασιών

Λειτουργία: 5 ~ 40° C

Φύλαξη στη συσκευασία: -25 ~ 60° C

Φύλαξη χωρίς συσκευασία: 0 ~ 45° C

Σχετική υγρασία

Λειτουργία: 15 ~ 85% RH

Φύλαξη στη συσκευασία: 5 ~ 93% RH

Φύλαξη χωρίς συσκευασία: 15 ~ 85% RH

Η τυπική συσκευασία περιλαμβάνει

Τηλεχειριστήριο: ναι

Οδηγός χρήσης: στην εσωτερική μνήμη, στο

Διαδίκτυο

Οδηγός γρήγορης έναρξης: ναι

Εγγύηση: ναι

Τροφοδοτικό AC: ναι

Τυπικό καλώδιο mini USB: ναι

Θήκη μεταφοράς: ναι

Καλώδιο HDMI: ναι

Επαγγελματική τσάντα: ναι

Φορτιστής αυτοκινήτου: ναι

PPX3514:

ναι

Τρίποδο: ναι

Αξεσουάρ

Καλώδιο συνιστωσών: δεν περιλαμβάνεται

Καλώδιο iPhone: δεν περιλαμβάνεται

Καλώδιο VGA: δεν περιλαμβάνεται

Προσαρμογέας ήχου/εικόνας σύνθετου σήματος: δεν

περιλαμβάνεται

Καλώδιο MHL σε HDMI + mini USB: δεν

περιλαμβάνεται

Σταθμός ήχου PicoPix: δεν περιλαμβάνεται

Εσωτερική μπαταρία

Το PicoPix διαθέτει μια μικρή ενσωματωμένη

επαναφορτιζόμενη μπαταρία, για ισχύ μεγάλης

διάρκειας. Με μία μόνο φόρτιση, μπορείτε να

απολαμβάνετε έως και 2 ώρες συνεχούς

αναπαραγωγής ταινιών, φωτογραφιών και

μουσικής. Για αυτό και το PicoPix είναι ιδανικό για

να σας συντροφεύει παντού.

Τεχνολογία LED

Όταν θέλετε να μοιραστείτε τα βίντεο και τις

φωτογραφίες με τους γύρω σας, αξίζετε την

καλύτερη ποιότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που ο

φορητός προβολέας PicoPix χρησιμοποιεί τεχνολογία

LED υψηλής ποιότητας για να προβάλει τις

φωτογραφίες σας και τα βίντεο με φωτεινά

χρώματα και εκπληκτική αντίθεση.

Πρόγραμμα προβολής Office

Το ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής

πολυμέσων MP4 υποστηρίζει όλες τις συνηθισμένες

μορφές εικόνας και ήχου. Έτσι, ο προβολέας τσέπης

PicoPix μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομη

συσκευή. Το πρόγραμμα προβολής Office σάς

επιτρέπει επίσης να μοιράζεστε όλα τα συνηθισμένα

αρχεία Office και PDF.

Μια συντροφιά... σε μέγεθος τσέπης

Με βάρος μόλις 270 γρ. και λεπτό σχεδιασμό, ο

προβολέας τσέπης PicoPix σας συνοδεύει παντού,

τόσο στην επαγγελματική και στην προσωπική σας

ζωή.

Συνδέσεις

Ο προβολέας τσέπης PicoPix διαθέτει αρκετές

συνδέσεις για τις συσκευές σας. Με θύρες USB,

HDMI, VGA, Component και Composite στη διάθεσή

σας, αλλά και με υποδοχή κάρτας SD/SDHC και

έξοδο ήχου 3,5 χιλ., μπορείτε να απολαμβάνετε

απεριόριστη ψυχαγωγία.

Συμπεριλαμβάνεται τρίποδο και επαγγελματική

τσάντα

Συμπεριλαμβάνεται τροφοδοτικό με προσαρμογέα για

Ε.Ε. και Η.Β., καλώδιο HDMI και USB, φορτιστής

αυτοκινήτου, τρίποδο και επαγγελματική τσάντα

SmartEngine

Όταν μοιράζεστε τα βίντεο και τις φωτογραφίες

σας, θέλετε να έχουν την καλύτερη ποιότητα. Για

αυτόν το λόγο ο προβολέας τσέπης PicoPix

χρησιμοποιεί

τεχνολογία SmartEngine LED υψηλής ποιότητας για

να προβάλλει τις φωτογραφίες και τα βίντεο με

θαυμάσια χρώματα και εκπληκτική αντίθεση.
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