
Mobilprojektor

PicoPix

 
Svært bærbar

Trådløs tilkobling

100 lumen

Innebygd høyttaler og batteri

 
PPX5110

Projektor i hverdagen
PicoPix PPX5110 – mobilprojektoren du kan ta med deg

Denne lommeprojektoren med smart design er perfekt til å dele videoer og bilder med, uansett når og hvor du

vil. Den har Wi-Fi-funksjonalitet, så du kan dele skjermen din trådløst med vennene dine og skape

uforglemmelige øyeblikk med dem.

Utmerket bildekvalitet

LED-teknologi, med inntil 20 000 timers projeksjon

Mange ulike tilkoblinger

Trådløs speiling av skjerm

HDMI-tilkobling for å dele innhold

Ultrabærbar

Innebygd høyttaler og batteri for større mobilitet

Teknologi på bare 140 g du kan ta med overalt



Mobilprojektor PPX5110/INT

Høydepunkter Spesifikasjoner

Alt-i-én mobilprojektor

PicoPix PPX5110 leveres med en innebygd

høyttaler (1 W) og et oppladbart batteri. På én

lading kan du se på YouTube-videoer eller

bilder i inntil 70 minutter, noe som tar brukerne

inn i en ny underholdningsæra.

LED-teknologi

Bildene og videoene dine fortjener den beste

kvaliteten når det gjelder å dele dem med dem

rundt deg. Derfor bruker PicoPix PPX5110

høykvalitets LED-teknologi for å projisere

bildene og videoene dine i strålende farger og

enestående kontrast.

Lett produkt i lommestørrelse

Takket være den kompakte størrelsen kan du

enkelt ta med deg PicoPix PPX5110. Den får

lett plass i lommen eller i en bag. PicoPix

PPX5110 vil raskt bli en uunnværlig enhet i

tillegg til smarttelefonen eller nettbrettet.

HDMI-tilkoblingsmuligheter

HDMI-tilkoblingsmulighetene gir deg

muligheten til å koble til bærbare PC-er og

andre enheter med HDMI-utgang.

Wi-Fi-funksjon

PicoPix PPX5110 er utstyrt med Wi-Fi-

tilkoblingsmuligheter. Dermed kan du koble til

andre mobilenheter, for eksempel nettbrett

eller smarttelefoner, for å dele innholdet du har

på dem, på en stor skjerm ved hjelp av

skjermspeilingsfunksjonen. PicoPix PPX5110

støtter iOS- og Android-enheter.

Teknologi

Sideforhold: 16:9

Kontrastforhold: 1000 : 1

Skjermteknologi: DLP

Lyskilde: RGB-LED

LED-levetid: Opptil 20 000 t

Projeksjonsavstand: 53 til 319 cm

Projeksjonens bildestørrelse: 51 til 305 cm

Lysstyrke: 100 lumen

Oppløsning: 854 x 480 piksler

Tilkobling

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

mikro-USB

Lydutgang: 3,5 mm jack

HDMI: Mini-HDMI

Funksjoner

Projeksjonskilde: HDMI, Trådløs

Høyttaler: Innebygd 1 W mono

Funksjoner som støttes

iOS: 7/8/9/10/11

Støtte for Miracast er nødvendig: 4,4

Strømkilde

Batterilevetid: opptil 70 min projeksjon

DC-inngang: 5 V, 2,5 A er nødvendig

Internt batteri: 1900 mAh / 3,7 V

Logistiske data

Standardpakken inneholder:

Vekselstrømsadapter, Bæreveske, PPX5110,

Hurtigstartveiledning

Vekt: Pakket ut: 215 g

Produktmål pakket ut: 3,86'' x 3,86'' x 1,08'',

98 x 98 x 27,5 mm
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