
 

Proyektor seluler

PicoPix Micro 2TV

 
Hingga 80''

Pengalaman khas TV Android

Speaker stereo dan baterai 4
jam

Video USB-C dan HDMI

 

PPX360

Streaming dan main

game di mana saja

PicoPix Micro 2TV adalah proyektor berbasis TV Android yang paling kecil dan

super cerah dengan port video USB tipe C dan HDMI. Nikmati pengalaman

lengkap khas TV Android, speaker bawaan, dan baterai tahan lama yang mampu

memproyeksikan acara TV favorit hingga 4 jam!

Super terang dan ringkas

Proyeksikan gambar hingga 80"

Atur gambar yang sempurna

Sumber Cahaya LED Canggih

Super Ringkas

Pengalaman khas TV Android

TV Android bawaan

Remote cerdas untuk beragam kontrol

Suara dan Mobilitas

Speaker stereo untuk suara yang mengagumkan

Dudukan tripod

baterai 4 jam bawaan untuk proyeksi bebas kabel

Putar, hubungkan, ulangi

ARC dan CEC



Proyektor seluler PPX360/INT

Kelebihan Utama

Sumber Cahaya LED Canggih

Sumber cahaya LED yang kuat menampilkan

warna yang kaya dan cerah serta tahan hingga

30.000 jam. LED tak perlu diganti karena

tahan 20 tahun dengan rata-rata pemakaian 4

jam per hari! Selain itu, konsumsi dayanya

jauh lebih rendah dibandingkan proyektor

lampu biasa, yang artinya Anda bisa

diuntungkan berkat layar yang lebih besar dan

pengalaman yang imersif, semua ini dengan

perangkat yang ramah lingkungan!

ARC dan CEC

Kontrol perangkat Anda yang terhubung

dengan HDMI hanya dengan 1 remote control

berkat CEC. ARC memungkinkan Anda

menyambungkan proyektor ke AV receiver

melalui HDMI untuk suara yang dahsyat.

TV Android bawaan

Nikmati pengalaman TV Android lengkap

berkat dongle TV Android bawaan. Temukan

semua aplikasi favorit Anda, Google Cast, dan

banyak lagi!

Atur gambar yang sempurna

Tempatkan produk di tempat yang Anda

inginkan! Auto keystone dan koreksi rotasi

otomatis yang dipadukan dengan teknologi

fokus memungkinkan Anda menyempurnakan

gambar sesuai dengan kebutuhan dan

menempatkan proyektor di sembarang jarak.

Proyeksikan gambar hingga 80"

Proyeksikan gambar dan video hingga 80"

(200cm) pada jarak kurang dari 2 meter dari

dinding.

Remote cerdas untuk beragam kontrol

Remote control kami yang praktis

memungkinkan Anda dengan mudah

menjelajahi berbagai konten dan pilihan.

Cukup minta Asisten Google untuk memutar,

menjeda, mencari, dan banyak lagi!

Speaker stereo

Speaker stereo terintegrasi dengan equalizer

dan suara surround.

Dudukan tripod

Dudukan tripod bawaan untuk proyeksi

langsung di depan Anda atau di langit-langit

agar Anda dapat menonton dengan nyaman

dari tempat tidur!

Super Ringkas

Ringkas, hebat, dan kompatibel dengan Apple;

bawa ke mana saja, proyeksikan di mana saja.

Ini adalah pendamping sempurna di

perjalanan.
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Spesifikasi

Teknologi

Teknologi layar: DLP

Sumber cahaya LED: Tahan lebih dari 30.000

jam

Resolusi: 854 x 480 piksel

Resolusi yang didukung: 1920 x 1080 piksel

Jarak layar: 80 cm-200 cm

Rasio Aspek: 16:9

Rasio tembak: 1,2:1

Rasio kontras: 600:1

Penyesuaian fokus: Manual

Koreksi Keystone: Auto

Pemutar media terpadu

Sistem operasi: TV Android

Baterai internal: hingga 4 jam

Penggunaan yang direkomendasikan: maks.

80” di kamar gelap

Suara

Speaker internal: 2x5W

Sambungan

Wi-Fi: Screen mirroring nirkabel,

802.11a/b/g/n/ac 2,4+5GHz

Audio out: Jack 3,5 mm

USB: USB Tipe C, USB 2.0

Bluetooth: Pasangkan remote, gamepad

HDMI: x1

Sumber daya

Baterai internal: 3.000 mAh

USB

Catu daya: 5V 2A

* Screen-mirroring konten streaming memerlukan

koneksi HDMI. (adaptor tidak disertakan). Ini termasuk

layanan seperti Netflix, Hulu, Canal+, Amazon Prime,

dan lainnya. Layanan konten streaming tidak dapat

menggunakan screen-mirroring melalui Wi-Fi. YouTube

dapat distreaming lewat Wi-Fi dan HDMI.

* Proyektor untuk koneksi langsung ke dan untuk

penggunaan dengan mesin pemrosesan data otomatis

seperti smartphone, laptop, PC, Pemutar Blue-ray, dsb.
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