
 

Draagbare projector

PicoPix Max One

 
Tot 120 inch

Ultrahelder en draagbaar

USB-C-video en HDMI

Luidsprekers en batterij voor 5u

 

PPX520

Overal streamen, overal gamen
De PicoPix Max One projecteert in echt Full HD 1080p met levensechte kleuren dankzij de 4-kanaals LED. USB-

C-video- en HDMI-aansluitingen voor Apple MacBook en slimme apparaten. Ingebouwde batterij voor 5 uur

gebruik, elektrische scherpstelling, digitale zoom en automatische keystone.

Echte Full HD 1080p
Compact en krachtig

1080p true Full HD-resolutie

Het perfecte beeld dat u wenst

Geavanceerde LED-lichtbron

Geluid en mobiliteit
Ingebouwde luidspreker voor overweldigend geluid

ingebouwde batterij voor 5 uur draadloos projecteren

Afspelen, verbinden, herhalen
Volledig verbonden (HDMI, USB, USB Type-C)

Powerbank



Draagbare projector PPX520/INT

Kenmerken
ingebouwde batterij voor 5 uur

Voor entertainment onderweg met de

ingebouwde batterij die 5 uur projectie biedt.

Ingebouwde luidspreker

U hebt geen extra geluidssysteem nodig, want

de compacte ingebouwde luidspreker levert de

prestaties die u nodig hebt.

Compact en krachtig

Compact, ultrakrachtig en geschikt voor Apple.

Dit is uw perfecte filmprojector in zakformaat.

Volledig verbonden (HDMI, USB, US

Sluit al uw favoriete apparaten aan via HDMI

of USB-C-video. Via de USB-poort kun je elke

slimme stick zoals Amazon Fire TV of Roku

aansluiten voor een echte mobiele ervaring.

Het perfecte beeld dat u wenst

Plaats het apparaat waar u maar wilt!

Keystone-correctie, 4-hoekscorrectie en

digitale zoom helpen scheef en vervormd

beeld te voorkomen voor een beeld in perfecte

verhoudingen, zelfs als het apparaat niet recht

voor de wand staat.

Powerbank

Laad uw slimme apparaten op via USB-C

dankzij de grote batterij.

1080p true Full HD-resolutie

Ga voor een betoverend ervaring in 1080p true

Full HD! Foto's en kleuren blijven levensecht

met een uitstekende scherpte in Full High

Definition.

Geavanceerde LED-lichtbron

De krachtige LED-lichtbron produceert rijke,

levendige kleuren en gaat tot wel 30.000 uur

mee. U hoeft hem ook niet te vervangen, want

hij houdt het wel 20 jaar vol bij een gemiddeld

gebruik van 4 uur per dag! Bovendien is het

energieverbruik veel lager dan bij een projector

met een normale lamp. U profiteert dus van

een groter scherm, een overweldigende

kijkervaring en een milieuvriendelijk apparaat!
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Specificaties
Geluid
Interne luidspreker: 2 x 4 W

Aansluiting
Audio uit: 3,5 mm aansluiting

HDMI: x1

USB: USB type-C

Afmetingen
verpakt (b x d x h): 136x134x47.5mm

Gewicht: 0,85 kg kg

Standaardverpakking bevat
Garantiekaart

Afstandsbediening

Snelstartgids

Projector: PicoPix-projector

Stroomadapter: EU VK VS

Technologie
Beeldformaat: 16:9

Contrastverhouding: 10.000:1

Weergavetechnologie: DLP

Scherpteaanpassing: Elektrisch

Resolutie: 1920 x 1080 pixels

Afstand tot het scherm: 78–320 cm (31–126")

Throw-ratio: 1,2:1

Keystone-correctie: Automatisch

LED-levensduur: tot 30.000 uur

4-hoekscorrectie

Aanbevolen gebruik: Max. 120 inch in een

donkere kamer

Interne accu: tot 5 uur

Voedingsbron
Interne accu: 3.000 mAh

Stroomvoorziening: 5 V 2 A

Stroomvoorziening
Werkt via de USB-aansluiting

* De termen HDMI, HDMI High Definition Multimedia

Interface, HDMI bedrijfsstijl en de HDMI-logo's zijn

handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van

HDMI Licensing Administrator, Inc.
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