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Promítejte své zážitky
Sledujte všechny oblíbené mediální soubory na velké obrazovce s formátem až 120" díky připojení přenosného

projektoru PicoPix k vašim oblíbeným zařízením. Užívejte si jednoduchost bezdrátového připojení s technologií

Wi-Fi a DLNA.

Výjimečná kvalita obrazu

Technologie LED přináší dokonalé barvy a vysoký kontrast

Promítejte videa a obrázky v rozlišení HD s velikostí obrazu až 305 cm (120")

SmartEngine s technologií LED

Bezdrátové připojení

Připojte se bezdrátově k dalším zařízením v síti

Vytvořte vlastní síť a připojte k ní další zařízení

Maximálně přenosná

Interní baterie až pro 2 hodiny přehrávání

Přehrávejte videa přímo z karty SD nebo paměťového zařízení USB

Buďte online

Sdílejte obsah, jako jsou videa z YouTube
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Přednosti

Velikost obrazu 305 cm (120")

Užijte si ten největší přenosný obraz, jaký jste

kdy měli, a sdílejte mediální obsah v rozlišení

HD úplně kdekoli. S projektorem PicoPix

získáte vlastní kino do kapsy.

Osobní Wi-Fi hotspot

Kdykoli nemáte po ruce připojení k síti Wi-Fi,

může se stát projektor PicoPix vaším osobním

hotspotem a vytvořit vaši vlastní síť pro

všechna zařízení kompatibilní s DLNA, abyste

mohli sdílet obsah na velké obrazovce

Integrovaný mediální přehrávač

Integrovaný MP4 přehrávač podporuje všechny

běžné video a audio formáty. Díky tomu je

kapesní projektor PicoPix úplně samostatné

zařízení, na kterém můžete spouštět obsah

z interní 2GB paměti, paměťového zařízení USB

nebo některého z různých typů paměťových

karet.

Interní baterie

Projektor PicoPix využívá kompaktní

vestavěnou baterii s dlouhou výdrží. Až

2 hodiny nepřetržité zábavy při přehrávání

filmů, fotografií a hudby vydrží na jediné nabití.

Díky tomu je projektor PicoPix dokonalý

společník do kapsy.

Technologie LED

Pokud chcete sdílet své fotografie a videa

s přáteli, měly by mít tu nejvyšší kvalitu. Proto

kapesní projektor PicoPix využívá vysoce

kvalitní technologii LED, abyste mohli promítat

své fotografie a videa v nádherných barvách

a s neuvěřitelným kontrastem.

Funkce Wi-Fi

Díky síti Wi-Fi můžete projektor PicoPix 3610

propojit se zařízeními kompatibilními s DLNA

v domácí síti a promítat obsah z těchto zařízení.
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Specifikace

Technologie/optická

Technologie displeje: DLP

Zdroj světla: RGB LED

Zdroj osvětlení LED vydrží více než:

30 000 hodin

Jas při napájení ze sítě: až 140 lumenů

jas při napájení z baterie: až 70 lumenů

Nativní rozlišení: 854 x 480 pixelů

Operační systém: Android 2.3.1

Kontrastní poměr: 1000:1

Velikost obrazovky (úhlopříčka): 12" až 120"

Vzdálenost obrazovky: 0,5 m až 5,0 m

Interní paměť: 4 GB

Integrovaný MP4 přehrávač: ano

Integrovaný touchpad: ano

Integrovaný prohlížeč kancelářských

dokumentů / PDF: ano

Bezdrátová připojení

Promítání obrazovky počítače: prostřednictvím

streamu Wi-Fi

WiFi IEEE 802.11 b/g/n: ano

Bezdrátový přehrávač médií: pro připojení

k dalším zařízením přes Wi-Fi

Podporované video standardy

PAL: ano

SECAM: ano

NTSC: ano

480i/p: ano

576i/p: ano

720i/p: ano

1080i/p: ano

Zvuk

Interní 1W zvukový systém: ano

Připojení

Vstup audio a video: HDMI s HDCP; VGA;

komponentní YPbPr (až 1080i); kompozitní

(CVBS) a audio;

Audiovýstup: 3,5mm jack audiovýstupu

DC-IN: Konektor napájení stejnosměrným

proudem

Externí paměť: SD/SDHC/SDXC

USB: Připojte se k velkokapacitním zařízením

Mini USB: připojení k počítači,

k velkokapacitnímu zařízení, nabíjení

Interní přehrávač médií

Podporované video formáty: .avi: MPEG4,

Xvid, H.264; .mov: MPEG4, Xvid, H.263, H.264;

.mp4: MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .mkv:

MPEG4, Xvid, H.264; .flv: Sorenson spark; .3gp:

MJPEG, MPEG4, Xvid, H.263, H.264; .webm:

VP8

Podporované audio formáty: MP3, WAV, OGG,

FLAC

Podporované formáty fotografií: JPEG, BMP,

PNG, GIF

Podporované formáty souborů: pdf, ppt/pptx,

xls/xlsx, doc/docx

Napájení

Výdrž baterie: Standardní režim: 2 hodiny;

Režim jasného zobrazení: 1,5 hodiny

Interní baterie: 7,4 V @ 1 800 mAh

Adaptér napájení: 110 – 240 V stř., 50 –

60 Hz, 12 V při 2 A pro EU a VB

Rozměry

Zabaleno (Š x H x V): 190 x 190 x 80 mm

Rozbaleno: 105 x 105 x 31,5 mm

Hmotnost

Zabaleno: 1,07 kg

Rozbaleno (bez příslušenství): 0,284 kg

Rozsah teplot

Provoz: 5 ~ 35 °C

Skladování balení: -25 ~ 60° C

Skladování po rozbalení: 0 ~ 45° C

Relativní vlhkost

Provoz: 15 ~ 85 % RH

Skladování balení: 5 ~ 93 % RH

Skladování po rozbalení: 15 ~ 85 % RH

Standardní balení zahrnuje

Dálkový ovladač: ano

Uživatelský návod: na interní paměti nebo

internetu

Stručný návod k rychlému použití: ano

Záruční list: ano

Adaptér střídavého proudu: ano

Standardní kabel mini USB: ano

Praktické pouzdro: ano

Kabel HDMI: ano

PPX3614: ano

Příslušenství

Komponentní kabel: není součástí dodávky

Kabel pro připojení zařízení iPhone: není

součástí dodávky

Kabel VGA: není součástí dodávky

Kompozitní audio-/ videoadaptér: není

součástí dodávky

MHL–HDMI + kabel Mini USB: není součástí

dodávky

Zvuková stanice PicoPix: není součástí

dodávky

Televizní stanice PicoPix: není součástí

dodávky
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