
Proiector de
buzunar

PicoPix

 

350 de lumeni

cu baterie

 
PPX4835

Proiectează-ţi viaţa
PPX4835 este un proiector mobil puternic, de 350 de lumeni, cu rezoluţie de 720p HD. Mărimea ecranului ajunge

până la 381 cm (150”). Interfaţa HDMI/MHL şi sursa de alimentare îl transformă într-un partener puternic.

Calitate excelentă a imaginii

Proiectează clipuri video, fotografii şi prezentări HD cu dimensiuni de până la 150"

SmartEngine cu tehnologie LED

Utilizare înaltă

Boxe de 1x 3 waţi, pentru o experienţă lină a sunetului

Diferite conexiuni



Proiector de buzunar PPX4835/EU

Repere Specificaţii

Proiectează până la 150"

Proiectează clipuri video, fotografii şi prezentări

HD cu dimensiuni de până la 150" (381 cm)

SmartEngine

Imag. şi clipurile tale video merită cea mai

bună calit. atunci când trebuie să le partajezi

cu cei din jur. De aceea, proiectorul de buzunar

PicoPix utiliz. tehnol. cu LED de înaltă calitate

SmartEngine, pentru a-ţi proiecta imag. şi

clipurile video în culori străluc. şi contrast

uimitor.

Boxe de 1x 3 waţi

Boxe de 1x 3 waţi, pentru o experienţă lină a

sunetului

Sunet

Difuzoare încorporate: 3 Waţi

Conexiune

Ieşire audio: Mufă de ieşire audio de 3,5 mm

Intrare CC: Mufă c.c.

USB: pentru funcţia sursă de alimentare (5200

mAh/19,24 Wh)

HDMI: mini HDMI cu HDCP

Dimensiuni

Ambalat (lxAxÎ): 150 x 150 x 105 mm

Neambalat: 115 x 115 x 32 mm

Greutate

Ambalat: 1,020 kg

Neambalat (fără accesorii): 0,342 kg

Interval de temperatură

Funcţionare: 5 ~ 35° C

Ambalat pentru depozitare: -25 ~ 60° C

Neambalat pentru depozitare: 0 ~ 45° C

Umiditate relativă

Funcţionare: 15 ~ 85% RH

Ambalat pentru depozitare: 5 ~ 93% RH

Neambalat pentru depozitare: 15 ~ 85% RH

Pachetul standard include

Ghid pentru utilizare: pe memoria internă,

Internet

Ghid de iniţiere rapidă

Card de garanţie

Adaptor de c.a.

Carcasă de transport

cablu Mini-HDMI la HDMI

PPX4835

Sursă de alimentare

Baterie internă: Mod Eco: 3 ore, Baterie

internă: 5200 mAh/3,7 V

Tehnologie

Raport lungime/lăţime: 16:9

Luminozitate: până la 350 de lumeni

Raport contrast: 100.000:1

Tehnologie de afişare: DLP SmartEngine

Reglarea focalizării: manual

Corecţie trapezoidală: manual

Sursă de lumină: LED RGB

Nivel de zgomot: < 28 dba

Mod de proiectare: în faţă, tavan faţă,

posterior, tavan spate

Rezoluţie: 1280 x 720 pixeli

Distanţa până la ecran: 50 cm-500

cm/20"-197"

Dimensiunea ecranului (diagonală): 38 cm -

381 cm / 15"-150"

Raport proiecţie: 1,47:1

Corecţia culorii pe perete: albastru, verde,

roz, alb, galben
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