
Vreckový projektor

PicoPix

 

140 lúmenov

Biznis edícia

 
PPX3514

Projektor pre váš život
Tento malý a ľahký prenosný projektor je skvelým spoločníkom na každý pracovný deň. Cez rozhranie USB

alebo HDMI ho ľahko pripojíte k notebooku, prenosnému počítaču či mobilnému zariadeniu, ako je tablet alebo

smartfón.

Vynikajúca kvalita obrazu

SmartEngine s technológiou LED

Technológia LED prináša nádherné farby a vysoký kontrast

Výnimočná prenosnosť

Vnútorná batéria s časom prehrávania až 2 hodiny

Dokonalý vreckový spoločník s hmotnosťou len 270 g

Široká využiteľnosť

Integrovaný prehliadač súborov balíka Office a mediálny prehrávač

Rôzne pripojenia pre všetky bežné zariadenia

Biznis edícia

Zahŕňa statív a cestovné puzdro



Vreckový projektor PPX3514/EU

Technické údaje Hlavné prvky

Technológia/ optická

Technológia displeja: DLP

Zdroj svetla: RGB LED

Zdroj svetla LED vydrží viac ako: 30 000

hodín

Prirodzené rozlíšenie: (854 x 480 pixelov)

Kontrastný pomer: 1000 : 1

Veľkosť obrazu (uhlopriečna): 12" – 120"

Vzdialenosť od obrazu: 0,5 m – 5,0 m

Interná pamäť: 4 GB

Integrovaný prehrávač MP4: áno

Integrovaný prehliadač súborov balíka

Office/PDF: áno

Jas pri napájaní batériou: až 70 lúmenov

Jas pri napájaní zo siete: až 140 lúmenov

Podporované štandardy obrazu

PAL: áno

SECAM: áno

NTSC: áno

480i/p: áno

576i/p: áno

720i/p: áno

1080i/p: áno

Zvuk

Zabudovaný 1 W systém Sound Bar: áno

Pripojenie

Vstup zvuku a obrazu: mini HDMI s HDCP;

VGA (špeciálny konektor s adaptérom);

komponentný vstup YPbPr (až do 1080i);

kompozitný vstup (CVBS) a zvukový vstup;

Výstup zvuku: 3,5 mm výstupný zvukový

konektor

DC vstup: Konektor DC

Externá pamäť: SD/SDHC/SDXC

USB: Pripojenie k veľkokapacitným úložným

zariadeniam

Mini USB: pripojenie k počítaču, pripojenie k

veľkokapacitným úložným zariadeniam,

nabíjanie

Interný prehrávač médií

Podporované formáty obrazu: .avi, .mov, .mp4,

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

Podporované formáty zvuku: MP3, AC3

Podporované formáty fotografií: JPEG, BMP,

PNG, GIF

Podporované formáty súborov: pdf, ppt/pptx,

xls/xlsx, doc/docx

Zdroj napájania

Životnosť batérie: Štandardný režim: 2 hod.;

Jasný režim: 1,5 hod.

Vnútorná batéria: 7,4 V pri 1800 mAh

Sieťový adaptér: 110 – 240 V AC, 50 – 60 Hz,

12 V pri 2 A pre EU a UK

Rozmery

S obalom (Š x H x V): 190 x 190 x 80 mm

Bez obalu: 105 x 105 x 31,5 mm

Hmotnosť

S obalom: 1,06 kg

Bez obalu (bez príslušenstva): 0,270 kg

Rozsah teploty

Prevádzka: 5 ~ 40 °C

Skladovanie s obalom: -25 ~ 60 °C

Skladovanie bez obalu: 0 ~ 45 °C

Relatívna vlhkosť

Prevádzka: 15 ~ 85 % RH

Skladovanie s obalom: 5 ~ 93 % RH

Skladovanie bez obalu: 15 ~ 85 % RH

Štandardné balenie obsahuje

Diaľkové ovládanie: áno

Príručka používateľa: v internej pamäti, na

internete

Stručná príručka spustenia: áno

Záručný list: áno

Adaptér AC: áno

Štandardný kábel Mini USB: áno

Puzdro na prenášanie: áno

Kábel HDMI: áno

Cestovné puzdro: áno

Nabíjačka do automobilu: áno

PPX3514: áno

Statív: áno

Príslušenstvo

Komponentný kábel: nie je súčasťou balenia

Kábel pre iPhone: nie je súčasťou balenia

VGA kábel: nie je súčasťou balenia

Kompozitný adaptér audio/video: nie je

súčasťou balenia

MHL do HDMI + kábel Mini USB: nie je

súčasťou balenia

Zvuková stanica PicoPix: nie je súčasťou

balenia

Vnútorná batéria

Zariadenie PicoPix sa dodáva s kompaktnou

vstavanou nabíjateľnou batériou pre

dlhotrvajúce napájanie. Na jediné nabitie si

môžete až 2 hod. vychutnávať nepretržité

prehrávanie filmov, fotografií alebo hudby.

Preto je zariadenie PicoPix vaším dokonalým

vreckovým spoločníkom.

Technológia LED

Keď chcete zdieľať svoje obrázky a videá

s blízkymi, zaslúžia si tú najlepšiu kvalitu.

Preto mobilný projektor PicoPix používa na

premietanie fotografií a videí v nádherných

farbách a úžasnom kontraste vysokokvalitnú

technológiu LED.

Prehliadač súborov balíka Office

Integrovaný prehrávač médií MP4 podporuje

všetky bežné formáty videa a zvuku. Vďaka

tomu je vreckový projektor PicoPix nezávislé

zariadenie. Prehliadač súborov balíka Office

vám zároveň umožní prezentovať všetky bežné

súbory balíka Office a súbory vo formáte pdf.

Vreckový spoločník

Vďaka štíhlemu dizajnu a hmotnosti len 270 g

sa vreckový projektor PicoPix stane vaším

ľahkým spoločníkom na použitie v pracovnom

aj súkromnom živote.

Pripojenia

Vreckový projektor PicoPix poskytuje veľmi

veľa možností pripojenia pre vaše zariadenia.

USB, HDMI, VGA, komponentný vstup,

kompozitný vstup, zásuvka na karty SD/SDHC

a 3,5 mm zvukový výstup sú vám k dispozícii

pre zábavu bez hraníc.

Zahŕňa statív a cestovné puzdro

Zahŕňa napájanie s adaptérom pre EÚ

a Spojené kráľovstvo, kábel HDMI a USB,

nabíjačku do auta, statív a cestovné puzdro

SmartEngine

Keď chcete zdieľať svoje obrázky a videá

s blízkymi, zaslúžia si tú najlepšiu kvalitu.

Preto vreckový projektor PicoPix používa

na premietanie fotografií a videí v nádherných

farbách a úžasnom kontraste nástroj

SmartEngine s vysokokvalitnou

technológiu LED.
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