
 

Přenosný projektor

PicoPix Max One

 
Až 120''

Mimořádně jasný a přenosný

Video USB-C a HDMI

Vestavěné reproduktory a 5h
baterie

 

PPX520

Streamování i hraní kdekoli
Projektor PicoPix Max One promítá skutečně v rozlišení Full-HD kategorie 1080p

s realistickými barvami díky 4 kanálům LED. Připojení USB-C pro video a HDMI

pro Apple MacBook a chytrá zařízení. Vestavěná baterie s výdrží 5 hodin, elektrické

ostření, digitální zoom a automatická korekce lichoběžníkového zkreslení.

Skutečné Full HD 1080p
Kompaktní a výkonný

Rozlišení True Full HD 1080p

Získejte perfektní obraz

Pokročilý světelný zdroj LED

Zvuk a mobilita
Vestavěný reproduktor pro úchvatný zvuk

vestavěná 5hodinová baterie pro projekci bez kabelu

Hrajte si, připojte se, opakujte
Plně připojeno (HDMI, USB, USB typu C)

Powerbanka



Přenosný projektor PPX520/INT

Přednosti
vestavěná 5hodinová baterie pro p

Zajistěte si zábavu na cestách díky vestavěné

baterii poskytující až 5 h projekce.

Vestavěný reproduktor

Nepotřebujete žádný další zvukový systém,

vestavěný reproduktor přináší potřebný výkon

v malém provedení.

Kompaktní a výkonný

Kompaktní, mimořádně výkonný a kompatibilní

se zařízeními Apple. Toto je váš dokonalý

kapesní filmový projektor.

Plně připojeno (HDMI, USB, US

Připojte všechna svá oblíbená zařízení přes

rozhraní HDMI nebo video USB-C. Port USB

umožňuje napájet libovolné zařízení smart

stick, jako např. Amazon Fire TV nebo Roku,

a získat tak skutečně přenosný zážitek.

Získejte perfektní obraz

Umístěte jej, kamkoli chcete! Korekce

lichoběžníkového zkreslení, korekce 4 rohů

a digitální zoom eliminují deformovaný

a zkreslený obraz a zajišťují obraz

s dokonalými proporcemi i v případě, že

zařízení není přímo před stěnou.

Powerbanka

Nabíjejte chytrá zařízení přes port USB-C díky

masivní baterii.

Rozlišení True Full HD 1080p

Získejte úchvatný zážitek v rozlišení True Full

HD 1080p! Obraz a barvy zůstávají věrné díky

vynikající ostrosti textu v plném vysokém

rozlišení.

Pokročilý světelný zdroj LED

Výkonný světelný zdroj LED zobrazuje bohaté,

živé barvy a vydrží až 30 000 hodin. Nebudete

jej muset měnit, při používání 4 hodiny denně

má životnost 20 let! Spotřeba energie je navíc

mnohem nižší než u běžného projektoru na

bázi lampy, což znamená, že si užijete větší

obrazovku a působivý zážitek s ekologickým

zařízením!



Přenosný projektor PPX520/INT

Specifikace
Zvuk
Vnitřní reproduktor: 2 x 4 W

Připojení
Výstup audio: 3,5 mm konektor

Rozhraní HDMI: x1

USB: USB typu C

Rozměry
zabaleno (Š x H x V): 136 x 134 x 47,5 mm

Hmotnost: 0,85 kg kg

Standardní balení zahrnuje
Záruční list

Dálkový ovladač

Stručný návod k rychlému použití

Projektor: Projektor PicoPix

Adaptér napájení: EU UK US

Technologie
Poměr stran: 16:9

Kontrastní poměr: 10 000:1

Technologie displeje: DLP

Nastavení zaostření: Elektrický

Rozlišení: 1920 × 1080 pixelů

Vzdálenost obrazovky: 78 cm-320 cm /

31"-126"

Pracovní vzdálenost: 1,2:1

Korekce lichoběžníkového zkreslení: Auto

Životnost diody LED: až 30 000 h

Korekce 4 rohů

Doporučené použití: Max. 120 cm v temné

místnosti

Interní baterie: až 5 h

Zdroj napájení
Interní baterie: 3 000 mAh

Napájení: 5 V, 2 A

Napájení
Napájení přes USB
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