Philips PicoPix
Kapesní projektor

350 lumenů
s přehrávačem médií

PPX4935

Promítejte své zážitky
Tento skvělý přenosný projektor na bázi systému Android představuje dokonalé multimediální
zařízení. Díky 350 lumenům, rozlišení 720p HD, připojení Wi-Fi, zvuku Bluetooth a mnoha dalším
funkcím představuje projektor PicoPix skutečně výkonného společníka.
Výjimečná kvalita obrazu
• Promítejte videa, obrázky a prezentace v rozlišení HD do velikosti obrazu až 381 cm (150")
• SmartEngine s technologií LED
Maximálně přenosná
• Interní baterie až pro 2 hodiny přehrávání
Velmi užitečný
• Integrovaný přehrávač médií a rozhraní HDMI/MHL
• Různé druhy připojení
Bezdrátové připojení
• Zvuková funkce Bluetooth
• Funkce Wi-Fi umožňuje připojení online a sdílení webového obsahu

PPX4935/EU

Kapesní projektor

350 lumenů s přehrávačem médií

Specifikace

Přednosti

Zvuk

• Vestavěné reproduktory: 3 W

• Skladování balení: 5 ~ 93 % RH
• Skladování po rozbalení: 15 ~ 85 % RH

Připojení

Standardní balení zahrnuje

• Audiovýstup: 3,5mm jack audiovýstupu
• DC-IN: Konektor napájení stejnosměrným
proudem
• Externí paměť: micro SD/SDHC
• USB: Připojte se k velkokapacitním zařízením
• Rozhraní HDMI: mini HDMI s HDCP
• micro-USB: podpora USB OTG
• Standard Wi-Fi: WLAN IEEE 802.11 b/g/n

Interní přehrávač médií

• Podporované video formáty: .vob, .dat: MPEG-1,
MPEG-2; .avi, .mkv: MJPEG, MPEG-1; MPEG-2,
H.264, Divx, Xvid; H.265/HEVC; .mov, .mp4:
MJPEG, MPEG-4,H.264, .flv H.263;.3gp H.264;.mts
AVCHD
• Podporované audio formáty: MP3, WAV, WMA
• Podporované formáty fotografií: JPEG, BMP, PNG,
TIF
• Podporované formáty souborů: pdf, ppt/pptx, xls/
xlsx, doc/docx

• Dálkový ovladač: ano
• Uživatelský návod: na interní paměti nebo
internetu
• Stručný návod k rychlému použití: ano
• Záruční list: ano
• Adaptér střídavého proudu: ano
• Praktické pouzdro: ano
• Kabel mini-HDMI do HDMI: ano
• PPX4935: ano

Zdroj napájení

• Interní baterie: Ekologický režim: 2 hodiny, Interní
baterie:2000 mAh/7,4 V

Technologie

Hmotnost

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rozsah teplot

•
•
•

Rozměry

• Zabaleno (Š x H x V): 150 x 150 x 105 mm
• Rozbaleno: 115 x 115 x 32 mm
• Zabaleno: 1,059 kg
• Rozbaleno (bez příslušenství): 0,351 kg
• Provoz: 5 ~ 35 °C
• Skladování balení: -25 ~ 60° C
• Skladování po rozbalení: 0 ~ 45° C

Relativní vlhkost

•
•

Poměr stran: 16:9
Jas: až 350 lumenů
Kontrastní poměr: 100 000:1
Technologie displeje: DLP SmartEngine
Nastavení zaostření: manuál
Interní paměť: 4 GB
Korekce lichoběžníkového zkreslení: manuál
Zdroj světla: RGB LED
Hladina hluku: < 28 dBa
Operační systém: Android 4.4
Režimy promítání: přední, přední strop, zadní,
zadní strop
Rozlišení: 1280 × 720 pixelů
Vzdálenost obrazovky: 50–500 cm / 20"–197"
Velikost obrazovky (úhlopříčka): 38 – 381 cm /
15"-150"
Pracovní vzdálenost: 1,47:1
Korekce podle barvy stěny: modrá, zelená, růžová,
bílá, žlutá

Filtrovací klíče XGEM

• Provoz: 15 ~ 85 % RH

• Hmotnost: 351 g
•
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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.

Zvuková funkce Bluetooth
Zvuková funkce Bluetooth

Promítání až 150"

Promítejte videa, obrázky a prezentace v rozlišení
HD do velikosti obrazu až 381 cm (150")

SmartEngine

Pokud chcete sdílet své fotografie a videa s přáteli,
měly by mít tu nejvyšší kvalitu. Proto kapesní
projektor PicoPix využívá vysoce kvalitní technologii
SmartEngine LED, abyste mohli promítat své
fotografie a videa v nádherných barvách
a s neuvěřitelným kontrastem.

Funkce Wi-Fi umožňuje připojení online
Funkce Wi-Fi umožňuje připojení online a sdílení
webového obsahu, bezdrátové spojení s jinými
zařízeními v rámci sítě nebo nastavení vlastní sítě

