
Projector portátil

PicoPix

 

350 lumens

com bateria

 
PPX4835

Projecte a sua vida
O PPX4835 é um potente projector portátil de 350 lumens com resolução HD de 720p. Tamanho de ecrã até

381 cm (150”). A interface HDMI/MHL e a função de bateria de reserva fazem dele um companheiro

indispensável.

Excelente qualidade de imagem

Projecte vídeos, imagens e apresentações em HD com até 381 cm (150”) de tamanho

SmartEngine com tecnologia LED

Elevada facilidade de utilização

1 altifalante de 3 watts para uma experiência de som suave

Várias ligações



Projector portátil PPX4835/EU

Destaques Especificações

Projecte até 381 cm (150”)

Projecte vídeos, imagens e apresentações em

HD até 381 cm (150") de tamanho

SmartEngine

As suas imagens e os seus vídeos merecem a

melhor qualidade quando os partilha com

aqueles que o rodeiam. É por esta razão que o

projector portátil PicoPix utiliza tecnologia LED

SmartEngine de alta qualidade para

projectar as suas imagens e vídeos em cores

brilhantes e com um contraste de cortar a

respiração.

1 altifalante de 3 watts

1 altifalante de 3 watts para uma experiência

de som suave

Som

Altifalantes integrados: 3 Watts

Ligação

Saída de áudio: Tomada de saída de áudio de

3,5 mm

DC-IN: Entrada de CC

USB: para função de powerbank

(5200 mAh/19,24 Wh)

HDMI: mini HDMI com HDCP

Dimensões

Embalado (LxPxA): 150 x 150 x 105 mm

Desembalado: 115 x 115 x 32 mm

Peso

Embalado: 1020 kg

Desembalado (sem acessórios): 0,342 kg

Limite de temperaturas

Operação: 5 ~ 35 °C

Armazenamento, embalado: -25 ~ 60 °C

Armazenamento, desembalado: 0 ~ 45 °C

Humidade relativa

Operação: 15 ~ 85% HR

Armazenamento, embalado: 5 ~ 93% HR

Armazenamento, desembalado: 15 ~ 85% HR

Embalagem normal inclui

Manual do utilizador: na memória interna,

Internet

Manual de início rápido

Cartão da garantia

Adaptador de CA

Mala de transporte

Cabo mini HDMI para HDMI

PPX4835

Fonte de alimentação

Bateria interna: Modo Eco: 3 horas, Bateria

interna: 5200 mAh/3,7 V

Tecnologia

Rácio de visualização: 16:9

Brilho: até 350 lumens

Rácio de contraste: 100 000:1

Tecnologia de ecrã: DLP SmartEngine

Ajuste da focagem: manual

Correcção Keystone: manual

Fonte de luz: LED RGB

Nível de ruído: <28 dba

Modos de projecção: frente, tecto à frente,

atrás, tecto atrás

Resolução: 1280 x 720 píxeis

Distância do ecrã: 50 cm-500 cm/20"-197"

Tamanho do ecrã (diagonal): 38 cm -

381 cm/15"-150"

Relação de projecção: 1,47:1

Correcção da cor da parede: azul, verde, rosa,

branca, amarelo
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