
Projetor portátil

PicoPix

 
Ultra portátil

Conectividade sem fios

100 lúmenes

Bateria e altifalante integrados

 
PPX5110

Projecte a sua vida
PicoPix PPX5110, o projector portátil sempre pronto

Este projector portátil tem um design inteligente, tornando-o no companheiro ideal para partilhar vídeos e

imagens em qualquer altura e em qualquer lugar. A funcionalidade de Wi-Fi permite partilhar o seu ecrã sem

quaisquer fios, proporcionando momentos de partilha inesquecíveis com os seus amigos.

Excelente qualidade de imagem

Tecnologia LED, até 20 000 horas de projecção

Diversas possibilidades de ligação

Espelhamento de ecrã sem fios

Ligação HDMI para partilhar o seu conteúdo

Ultra portátil

Bateria e altifalante integrados para oferecer ainda mais mobilidade

Apenas 140 g de tecnologia para transportar para todo o lado



Projetor portátil PPX5110/INT

Destaques Especificações

Projector portátil tudo-em-um

O PicoPix PPX5110 inclui um altifalante

integrado (1 W) e uma bateria recarregável.

Pode desfrutar de até 70 minutos de vídeos do

YouTube ou de fotografias com um único

carregamento, o que transporta os utilizadores

para uma nova era de entretenimento.

Tecnologia LED

As suas imagens e os seus vídeos merecem a

melhor qualidade quando os partilha com

aqueles que o rodeiam. É por esta razão que o

PicoPix PPX5110 utiliza tecnologia LED de

alta qualidade para projectar as suas imagens

e vídeos em cores brilhantes e com um

contraste de cortar a respiração.

Compacto e leve

Graças ao tamanho compacto, transportar o

PicoPix PPX5110 não é um problema. Cabe

facilmente num bolso ou numa mala. O

PicoPix PPX5110 rapidamente se tornará o

dispositivo complementar indispensável para o

seu smartphone ou tablet.

Conectividade HDMI

A conectividade HDMI oferece a possibilidade

de ligar notebooks e outros dispositivos com

saída HDMI.

Funcionalidade de Wi-Fi

O PicoPix PPX5110 dispõe de conectividade

Wi-Fi, o que lhe permite ligar a outros

dispositivos móveis, como tablets ou

smartphones para partilhar todos os conteúdos

num ecrã de grandes dimensões, graças à

função de espelhamento de ecrã. O PicoPix

PPX5110 é compatível com dispositivos iOS e

Android.

Tecnologia

Rácio de visualização: 16:9

Rácio de contraste: 1000:1

Tecnologia de ecrã: DLP

Fonte de luz: LED RGB

Duração do LED: Até 20 000 h

Distância de projecção: 53 a 319 cm (21" a

125")

Tamanho da imagem projectada: 51 a 305 cm

(20'' a 120'')

Brilho: 100 lúmenes

Resolução: 854 x 480 píxeis

Ligação

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

micro USB

Saída de áudio: Tomada de 3,5 mm

HDMI: Mini HDMI

Características

Fonte de projecção: HDMI, Sem fios

Altifalante: Altifalante mono de 1 W integrado

Dispositivos suportados

iOS: 7/8/9/10/11

Compatibilidade com Miracast necessária:

4,4

Fonte de alimentação

Vida útil da pilha: até 70 minutos de

projecção

Entrada CC: Necessário 5 V/2,5 A

Bateria interna: 1900 mAh/3,7 V

Dados logísticos

Embalagem normal inclui: Adaptador de CA,

Bolsa de transporte, PPX5110, Manual de

início rápido

Peso: Desembalado: 215 g/7,58 oz

Dimensões do produto desembalado: 3,86'' x

3,86 '' x 1,08'', 98 x 98x 27,5 mm
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