
Proiector de
buzunar

PicoPix

 
350 de lumeni

player media integrat

 
PPX4935

Proiectează-ţi viaţa
Acest minunat proiector mobil bazat pe Android este dispozitivul multimedia desăvârşit. Cu 350 de lumeni, cu

rezoluţie 720p HD, Wi-Fi, cu audio cu Bluetooth şi cu multe alte funcţii, acest PicoPix este un partener puternic.

Calitate excelentă a imaginii

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

SmartEngine cu tehnologie LED

Ultraportabil

Baterie internă pentru durată de redare de până la 2 ore

Utilizare înaltă

Player media integrat şi interfaţă HDMI/MHL

Diferite conexiuni

Conectivitate wireless

Funcţie audio cu Bluetooth

Wi-Fi pentru accesarea internetului şi partajarea conţinutului web



Proiector de buzunar PPX4935/EU

Specificaţii Repere

Sunet

Difuzoare încorporate: 3 Waţi

Conexiune

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

Intrare CC: Mufă c.c.

Memorie externă: micro SD/SDHC

USB: Conectare la dispozitive de stocare în

masă

HDMI: mini HDMI cu HDCP

micro USB: Suport USB OTG

Wi-Fi: WLAN 802.11 b/g/n

Player media intern

Formate video acceptate: .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

Formate audio acceptate: MP3, WAV, WMA

Formate foto acceptate: JPEG, BMP, PNG, TIF

Formate de fişiere acceptate: pdf, ppt/pptx,

xls/xlsx, doc/docs

Dimensiuni

Ambalat (lxAxÎ): 150 x 150 x 105 mm

Neambalat: 115 x 115 x 32 mm

Greutate

Ambalat: 1,059 kg

Neambalat (fără accesorii): 0,351 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

Telecomandă

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

PPX4935

Sursă de alimentare

Baterie internă: Mod economic: 2 ore, Baterie

internă: 2000 mAh/7,4 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

Memorie internă: 4 GB

Corecţie trapezoidală: manual

Sursă de lumină: LED RGB

Nivel de zgomot: < 28 dba

Sistem de operare: Android 4.4

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

Chei de filtrare XGEM

Greutate: 351 g

Baterie internă

PicoPix este livrat cu o baterie reîncărcabilă

compactă, încorporată, pentru funcţionare

extinsă. Până la 2 ore de redare continuă de

filme, fotografii şi muzică pot fi obţinute cu o

singură încărcare. Astfel PicoPix devine

dispozitivul de buzunar perfect.

Funcţie audio cu Bluetooth

Funcţie audio cu Bluetooth

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.

Wi-Fi pentru accesarea internetului

Wi-Fi pentru accesarea internetului şi

partajarea conţinutului web şi pentru

conectarea wireless cu alte dispozitive dintr-o

reţea sau pentru a configura propria reţea
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