
Cep projektörü

PicoPix

 

140 lümen

İş serisi

 
PPX3514

Hayatınızın projektörü
Bu küçük ve hafif taşınabilir projektör günlük iş hayatınızın mükemmel bir yardımcısıdır. Herhangi bir dizüstü

bilgisayara veya tablet/akıllı telefon gibi mobil cihazlara USB veya HDMI aracılığıyla kolaylıkla bağlanabilir.

Mükemmel görüntü kalitesi

LED teknolojili SmartEngine

Parlak renkler ve yüksek kontrast için LED teknolojisi

Son derece kolay taşınır

2 saate varan oynatma süresi için dahili pil

Yalnızca 270 g ağırlığıyla cebinizdeki mükemmel yardımcı

Yüksek kullanılabilirlik

Entegre Office dosyası görüntüleyici ve medya oynatıcı

Yaygın kullanılan cihazlar için çeşitli bağlantı seçenekleri

İş serisi

Tripod ve iş çantası dahil



Cep projektörü PPX3514/EU

Teknik Özellikler Özellikler

Teknoloji/ optik

Ekran teknolojisi: DLP

Işık kaynağı: RGB LED

LED ışık kaynağının ömrü: 30.000 saat

Yerel çözünürlük: 854 x 480 piksel

manüel: 1000:1

Ekran boyutu (diyagonal): 12 inç - 120 inç

Ekran mesafesi: 0,5 m - 5,0 m

Dahili hafıza: 4 GB

Dahili MP4 çalar

Entegre Office/PDF görüntüleyici

Pil gücüyle parlaklık: 70 lümene kadar

AC gücüyle parlaklık: 140 lümene kadar

Desteklenen video standartları

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Ses

Dahili 1W ses çubuğu

Bağlantı

Ses ve görüntü girişi: HDCP ile mini HDMI;

VGA (adaptörlü özel fiş; Komponent YPbPr (en

fazla 1080i); Kompozit (CVBS) ve Ses;

Ses çıkışı: 3,5 mm ses çıkış jakı

DC Girişi: DC jakı

Harici Hafıza: SD/SDHC/SDXC

USB: Yığın depolama cihazlarına bağlantı

Mini USB: PC bağlantısı, yığın depolama

cihazlarına bağlantı, şarj

Yerleşik ortam oynatıcı

Desteklenen video formatları: .avi, .mov, .mp4,

.mkv; codec'ler: MJPEG, H263, MPEG4, H264

Desteklenen ses formatları: MP3, AC3

Desteklenen fotoğraf formatları: JPEG, BMP,

PNG, GIF

Desteklenen dosya formatları: pdf, ppt/pptx,

xls/xlsx, doc/doc'lar

Güç Kaynağı

Pil ömrü: Standart mod: 2 saat; Parlak mod: 1,5

saat

Dahili pil: 7,4 V @ 1800 mAh

Güç adaptörü: AB ve İngiltere için 110-240V

AC, 50-60Hz, 12V@2A

Boyutlar

Ambalajlı (GxDxY): 190 x 190 x 80 mm

Ambalajsız: 105 x 105 x 31,5 mm

Ağırlık

Ambalajlı: 1,06 kg

Ambalajsız (aksesuarlar olmadan): 0,270 kg

Sıcaklık aralığı

Çalışma: 5 ~ 40° C

Ambalajda saklama: -25 ~ 60° C

Ambalajsız depolama: 0 ~ 45° C

Bağıl nem

Çalışma: %15 ~ 85 BN

Ambalajda saklama: %5 ~ 93 BN

Ambalajsız depolama: %15 ~ 85 BN

Standart paket içeriği

Uzaktan kumanda

Kullanım kılavuzu: dahili hafızada, Internet'te

Hızlı başlangıç kılavuzu

Garanti kartı

AC adaptörü

Standart mini USB kablosu

Taşıma çantası

HDMI kablosu

İş çantası

Araç şarj cihazı

PPX3514

Tripod

Aksesuarlar

Komponent kablo: dahil değil

iPhone kablosu: dahil değil

VGA kablosu: dahil değil

Kompozit ses/video adaptörü: dahil değil

MHL - HDMI + Mini USB kablosu: dahil değil

PicoPix Ses istasyonu: dahil değil

Dahili pil

PicoPix, kompakt dahili şarj edilebilir pili

sayesinde uzun süre kullanılabilir. Pil bir kez

şarj edildiğinde 2 saat boyunca kesintisiz

olarak video, fotoğraf ve müzik içeriği

oynatılabilir. Bu kullanışlı özelliğiyle PicoPix

cebinizdeki mükemmel yardımcıdır.

LED Teknolojisi

Sevdiklerinizle paylaşmak istediğiniz

fotoğraflar ve videolar en iyi kaliteyi hak eder.

Bu düşünceyle geliştirilen PicoPix mobil

projektör, kullandığı yüksek kaliteli LED

teknolojisi sayesinde fotoğraf ve videolarınızı

parlak renklerle ve muhteşem bir kontrastla

yansıtır.

Office dosyası görüntüleyici

Entegre MP4 Medya oynatıcı, tüm yaygın

video ve ses formatlarını destekler. Böylece

PicoPix cep projektörü bağımsız bir cihaz gibi

çalışır. Office dosyası görüntüleyici ayrıca tüm

yaygın Office ve pdf dosyalarını paylaşmanızı

sağlar.

Cebinizdeki yardımcı

Yalnızca 270 gram ağırlığı ve ince tasarımıyla

PicoPix cep projektörünüz iş ve özel

kullanımınız için mükemmel hafiflikteki

yardımcınız olacak.

Bağlantılar

PicoPix cep projektöründe farklı aygıtlar için

çok sayıda bağlantı seçeneği bulunur. USB,

HDMI, VGA, Komponent, Kompozit, SD/SDHC

yuvası ve 3,5 mm Ses çıkışı ile sınırsız

eğlencenin keyfini çıkarabilirsiniz.

Tripod ve iş çantası dahil

AB ve İngiltere için güç adaptörü, HDMI ve

USB kablosu, araç şarj cihazı, tripod ve iş

çantası dahil

SmartEngine

Sevdiklerinizle paylaşmak istediğiniz fotoğraf

ve videolar hiç şüphesiz en iyi kaliteyi hak

eder. Bu düşünceyle geliştirilen PicoPix cep

projektörü, kullandığı yüksek kaliteli

SmartEngine LED teknolojisi sayesinde

fotoğraf ve videolarınızı parlak renklerle ve

olağanüstü kontrastla yansıtır.
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