
Přenosný projektor

PicoPix

 
Maximálně přenosný

Bezdrátové připojení

100 lumenů

Vestavěný reproduktor a baterie

 
PPX5110

Promítejte své zážitky
Přenosný projektor na cesty PicoPix PPX5110

Tento přenosný projektor s chytrým designem je ideálním společníkem pro sdílení videa a obrázků kdykoli

a kdekoli. Díky funkci připojení přes Wi-Fi můžete bezdrátově sdílet obrazovku a prožít tak nezapomenutelné

okamžiky s přáteli.

Výjimečná kvalita obrazu

Technologie LED, až 20 000 hodin životnosti promítání

Široké možnosti připojení

Bezdrátové zrcadlení obrazovky

Připojení přes HDMI umožňuje sdílet váš obsah

Maximálně přenosná

Vestavěný reproduktor a baterie pro ještě lepší mobilitu

Pouze 140 g technologie, kterou přepravíte kamkoli



Přenosný projektor PPX5110/INT

Přednosti Specifikace

Přenosný projektor „vše v jednom“

Projektor PicoPix PPX5110 je vybaven

vestavěným reproduktorem (1 W) a dobíjecí

baterií. Na jedno nabití lze dosáhnout až

70 minut nepřetržitého potěšení při přehrávání

YouTube videa nebo prohlížení fotografií. Tím

přenáší uživatele do nové éry zábavy.

Technologie LED

Pokud chcete sdílet své fotografie a videa

s přáteli, měly by mít tu nejvyšší kvalitu. Proto

projektor PicoPix PPX5110 využívá vysoce

kvalitní technologii LED, abyste mohli promítat

své fotografie a videa v nádherných barvách

a s neuvěřitelným kontrastem.

Nízká hmotnost a kapesní rozměry

Díky jeho kompaktní velikosti není přenos

projektoru PicoPix PPX5110 problém.

Jednoduše se vejde do kapsy nebo batohu.

Projektor PicoPix PPX5110 se brzy stane

nepostradatelným doplňkem vašeho chytrého

telefonu nebo tabletu.

Možností připojení HDMI

Připojení přes HDMI poskytuje možnost

propojit notebooky a jakákoli jiná zařízení

s výstupem HDMI.

Funkce Wi-Fi

Projektor PicoPix PPX5110 je vybaven

připojením přes Wi-Fi. To umožňuje připojení

k jiným mobilním zařízením, jako je tablet

nebo chytrý telefon, a sdílení obsahu na

velkou obrazovku – to vše díky funkci zrcadlení

obrazovky. Projektor PicoPix PPX5110

podporuje zařízení se systémem iOS nebo

Android.

Technologie

Poměr stran: 16:9

Kontrastní poměr: 1000:1

Technologie displeje: DLP

Zdroj světla: RGB LED

Životnost diody LED: Až 20 000 h

Projekční vzdálenost: 21'' až 125''

(53 až 319 cm)

Projekční velikost obrazu: 20'' až 120''

(51 až 305cm)

Jas: 100 lumenů

Rozlišení: 854 × 480 pixelů

Připojení

Standard Wi-Fi: WLAN IEEE 802.11 b/g/n

micro-USB: Ano

Výstup audio: 3,5 mm konektor

Rozhraní HDMI: Mini HDMI

Funkce

Zdroj projekce: Rozhraní HDMI, Bezdrátové

provedení

Reproduktor: Vestavěný reproduktor, 1 W,

mono

Podporovaná zařízení

iOS: 7/8/9/10/11

Vyžadován podpora funkce Miracast: 4,4

Zdroj napájení

Výdrž baterie: až 70 minut promítání

Vstup napájení stejnosměrným proudem:

Vyžadováno 5 V, 2.5 A

Interní baterie: 1900 mAh/3,7 V

Logistické údaje

Standardní balení zahrnuje: AC adaptér,

Praktické pouzdro, PPX5110, Stručný návod

k rychlému použití

Hmotnost: Rozbaleno: 215 g / 7,58 oz

Rozměry výrobku po rozbalení:

3,86''x3,86''x1,08'', 98 x 98 x 27,5 mm
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