
 

Mobil projektor

PicoPix Max One

 
Upp till 120 tum

Mycket ljusstark och bärbar

USB-C-video och HDMI

Inbyggda högtalare och 5 h
batteritid

 

PPX520

Streama överallt, spela
var som helst

PicoPix Max One projicerar i verklig Full HD 1080p med verklighetstrogna färger

tack vare 4-kanalig LED. USB-C-video och HDMI-anslutningar redo för Apple

MacBook och smarta enheter. Inbyggt batteri som varar i fem timmar, elektrisk

fokus, digital zoom och automatisk keystone.

Verklig Full HD 1080p
Kompakt och kraftfull

Verklig Full HD 1080p-upplösning

Få den perfekta bilden

Avancerad LED-ljuskälla

Ljud och rörlighet
Inbyggd högtalare för fängslande ljud

inbyggt batteri med en batteritid på 5 timmar för kabelfri projektion

Spela, anslut, upprepa
Helt ansluten (HDMI, USB, USB Type-C)

PowerBank



Mobil projektor PPX520/INT

Funktioner
inbyggt batteri med en batteritid på 5 timmar
för

Få underhållning i farten med det inbyggda

batteriet som ger upp till 5 timmar projektion.

Inbyggd högtalare

Du behöver inget extra ljudsystem – den

inbyggda högtalaren ger dig den prestanda du

behöver i ett litet format.

Kompakt och kraftfull

Kompakt, mycket kraftfull och redo för Apple.

Det här är den perfekta bioprojektorn i

fickformat.

Helt ansluten (HDMI, USB, US

Anslut alla dina favoritenheter via HDMI eller

USB-C-video. Med USB-porten kan du

strömförsörja alla smarta minnen, som Amazon

Fire TV eller Roku, för en verkligt bärbar

upplevelse.

Få den perfekta bilden

Placera den var du vill! Keystone, 4-

hörnkorrigering och digital zoom hjälper till att

eliminera sneda och förvrängda bilder så att du

får en perfekt proportionerlig bild även om

enheten inte är rakt framför väggen.

PowerBank

Ladda dina smarta enheter via USB-C tack vare

det enorma batteriet.

Verklig Full HD 1080p-upplösning

Få en fängslande upplevelse med verklig Full

HD 1080p! Bilder och färger förblir

verklighetstrogna med enastående HD-skärpa

för text.

Avancerad LED-ljuskälla

Den kraftfulla LED-ljuskällan visar fylliga,

starka färger och varar i upp till 30 000 timmar.

Du behöver inte byta ut den eftersom den varar

i 20 år med en genomsnittlig användning på

fyra timmar per dag! Dessutom är

energiförbrukningen mycket lägre än hos en

vanlig lampbaserad projektor, vilket innebär att

du får en större skärm och en fullt immersiv

upplevelse med en miljövänlig enhet!
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Specifikationer
Ljud
Intern högtalare: 2x4 W

Anslutning
Audio-utgång: 3,5 mm-uttag

HDMI: x1

USB: USB Type-C

Mått
i förpackning (B x D x H): 136 x 134 x 47,5 mm

Vikt: 0,85 kg kg

Standardförpackning innehåller
Garantisedel

Fjärrkontroll

Snabbstartguide

Projektor: PicoPix-projektor

Nätadapter: EU UK USA

Teknik
Bildförhållande: 16:9

Kontrastförhållande: 10 000:1

Skärmteknik: DLP

Fokusjustering: Elektrisk

Upplösning: 1 920 x 1 080 bildpunkter

Skärmavstånd: 78–320 cm/31–126 tum

Projektionsförhållande: 1,2:1

Lutningskompensation: Auto

LED-livslängd: Upp till 30 000 timmar

4-hörnsjustering

Rekommenderad användning: Max 120 tum i

ett mörkt rum

Internt batteri: upp till 5 timmar

Strömkälla
Internt batteri: 3 000 mAh

Strömförsörjning: 5 V 2 A

Strömförsörjning
USB-driven

* Termerna HDMI, HDMI High-Definition Multimedia

Interface, HDMI-mönsterskyddet och HDMI-

logotyperna är varumärken eller registrerade

varumärken som tillhör HDMI Licensing Administrator,

Inc.
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