
 

Mobil projektor

PicoPix Micro 2TV

 
Upp till 80 tum

Android TV-upplevelse

Stereohögtalare och 4 h
batteritid

USB-C-video och HDMI

 

PPX360

Streama överallt, spela
var som helst

PicoPix Micro 2TV är vår minsta men mycket ljusstarka Android TV-baserade

projektor med USB type C-videoport och HDMI. Njut av en full Android TV-

upplevelse, inbyggda högtalare och batteri som varar länge och projicerar dina tv-

program i upp till fyra timmar!

Mycket ljusstark och kompakt
Projicera bilder upp till 80 tum

Anpassa den perfekta bilden

Avancerad LED-ljuskälla

Superkompakt

Android TV-upplevelse
Inbyggd Android TV

Smart fjärrkontroll för många kontroller

Ljud och rörlighet
Stereohögtalare för fängslande ljud

Stativfäste

inbyggt batteri med en batteritid på 4 timmar för kabelfri projektion

Spela, anslut, upprepa
ARC och CEC



Mobil projektor PPX360/INT

Funktioner
Avancerad LED-ljuskälla

Den kraftfulla LED-ljuskällan visar fylliga,

starka färger och varar i upp till 30 000 timmar.

Du behöver inte byta ut den eftersom den varar

i 20 år med en genomsnittlig användning på

fyra timmar per dag! Dessutom är

energiförbrukningen mycket lägre än hos en

vanlig lampbaserad projektor, vilket innebär att

du får en större skärm och en fullt immersiv

upplevelse med en miljövänlig enhet!

ARC och CEC

Styr dina HDMI-anslutna enheter med endast

en fjärrkontroll tack vare CEC. Med ARC kan du

ansluta projektorn till AV-mottagaren via HDMI

för ett verkligt uppslukande ljud

Inbyggd Android TV

Få en komplett Android TV-upplevelse tack

vare den inbyggda Android TV-dongeln. Alla

dina favoritappar finns där, Google Cast och

mycket mer!

Anpassa den perfekta bilden

Placera produkten var du vill! De automatiska

keystone- och autorotationskorrigeringarna i

kombination med fokustekniken gör att du kan

finjustera bilderna efter dina behov och placera

projektorn på valfritt avstånd.

Projicera bilder upp till 80 tum

Projicera bilder och videor upp till 80 tum (200

cm) från mindre än 2 meter från väggen.

Smart fjärrkontroll för många kontroller

Med vår praktiska fjärrkontroll kan du enkelt

bläddra bland innehåll och alternativ. Be bara

Google Assistent att spela upp, pausa, söka

och mycket mer!

Stereohögtalare

Inbyggda stereohögtalare med equalizer och

surroundljud.

Stativfäste

Inbyggt stativfäste så att du kan projicera rakt

framför dig eller från taket så att du kan ligga i

sängen och titta bekvämt!

Superkompakt

Kompakt, kraftfull och Apple-klar: Ta med den

överallt, projicera var som helst. Det här är det

perfekta resesällskapet.

inbyggt batteri med en batteritid på 4 timmar
för

Få underhållning i farten med det inbyggda

batteriet som ger upp till 4 timmar projektion.



Mobil projektor PPX360/INT

Specifikationer
Teknik
Skärmteknik: DLP

LED-ljuskällor: Håller i över 30 000 timmar

Upplösning: 854 x 480 bildpunkter

Upplösning som stöds: 1 920 x 1 080

bildpunkter

Skärmavstånd: 80–200 cm

Bildförhållande: 16:9

Projektionsförhållande: 1,2:1

Kontrastförhållande: 600:1

Fokusjustering: Manuell

Lutningskompensation: Auto

Inbyggd mediespelare

Operativsystem: Android-TV

Internt batteri: upp till 4 timmar

Rekommenderad användning: Max 80 tum i ett

mörkt rum

Ljud
Intern högtalare: 2 x 5 W

Anslutning
Wi-Fi: Trådlös skärmspegling,

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

Audio-utgång: 3,5 mm-uttag

USB: USB Type-C, USB 2.0

Bluetooth: Para ihop fjärrkontrollen och

spelplattorna

HDMI: x1

Strömkälla
Internt batteri: 3 000 mAh

USB-driven

Strömförsörjning: 5 V 2 A

* Projektorer för direktanslutning till och för användning

med en automatisk databehandlingsmaskin, t.ex. en

smartphone, bärbar dator, dator, Blue-ray-spelare osv.

* Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia

Interface, HDMI-mönsterskyddet och HDMI-

logotyperna är varumärken eller registrerade

varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator,

Inc.
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