
Draagbare projector

PicoPix Max

 
Tot 120 inch in Full HD

Levensduur batterij tot wel 3
uur

Wi-Fi en Bluetooth

Ingebouwde stereoluidsprekers

 
PPX620

Pico-formaat. Draagbare ervaring
Tot 120 inch met een batterij voor 3 uur

Deze slimme en volledig draadloze native Full HD-projector heeft een ongekend levendig beeld en is overal te

gebruiken. De projector heeft een ingebouwde batterij, een Android-besturingssysteem, een touchpad met

onzichtbare bovenkant en Wi-Fi-, Bluetooth- en USB-C-connectiviteit zodat u kunt afspelen en werken en al uw

apps kunt weergeven.

Levensechte beelden

Projecteer video's en afbeeldingen tot een formaat van 300 cm (120") in Full HD

Afbeeldingen op maat

Afspelen, verbinden, herhalen

Slim Android-besturingssysteem voor apps en meer!

Ingebouwde mediaspeler voor onbeperkte marathons

Volledig verbonden (HDMI, micro SD, USB, USB Type-C)

Wi-Fi-schermduplicatie voor slim delen

Draagbaar

ingebouwde batterij voor 3 uur draadloos projecteren

Uw draagbare desktop- en gameprojector

Ingebouwd touchpad

Overal geluid

Geluid waardoor het lijkt alsof u erbij bent

Maakt verbinding met externe Bluetooth-luidsprekers



Draagbare projector PPX620/INT

Kenmerken

Afbeeldingen op maat

Autofocus, digitale zoom en automatische

keystone-correctie voor het beste beeld, waar u

het ook plaatst! De PicoPix Max trekt

beelden automatisch recht voor een heldere

projectie vanuit de juiste hoek, ongeacht het

oppervlak waarop het apparaat is geplaatst.

Ingebouwde mediaspeler

Al uw essentials in één hand met de

geïntegreerde mediaspeler: blader, bekijk al

uw video's, luister naar uw muziek en deel uw

nieuwste vakantiefoto's.

Volledig verbonden (USB Type-C)

Speel al uw video's, foto's en audiobestanden

af via HDMI, USB of micro SD. Er zijn ook twee

USB Type-C-poorten voor een snelle

aansluiting, weergave en oplaadmogelijkheid

Slim Android-besturingssysteem voor apps

Profiteer van eindeloos entertainment met het

Android-besturingssysteem. Al uw favoriete

apps zijn vooraf geïnstalleerd, rechtstreeks uit

de doos. Bekijk YouTube, Netflix en nog veel

meer!

Wi-Fi-schermduplicatie

Koppel uw mobiele apparaten zoals tablets,

smartphones of zelfs computers draadloos om

al uw content te delen. Video's op uw

telefoons? Gewoon casten via Wi-Fi! (iOS,

Android, Mac en PC)

ingebouwde batterij voor 3 uur

Zorg overal in een handomdraai voor

entertainment met de ingebouwde batterij voor

3 uur aan projectie.

Ingebouwd touchpad

Navigeer eenvoudig naar de

gebruikersinterface, surf op internet of speel

games met het subtiele, ingebouwde touchpad

bovenop

Uw draagbare desktop voor games

Sluit een Bluetooth-toetsenbord en -muis aan

om rechtstreeks op een groot scherm te

werken! (Toetsenbord en muis niet

meegeleverd). Speel uw favoriete games

rechtstreeks vanaf de projector! Sluit een

Bluetooth-gamepad aan en geniet van een

waanzinnige gamebeleving. (Games en

gamepad niet meegeleverd)

Maakt verbinding met externe Bluetooth

Koppel uw projector draadloos met externe

boomboxen of SoundBars om uw films en

games extra leven in te blazen.
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Specificaties

Technologie

Weergavetechnologie: DLP

LED-lichtbronnen: Gaan meer dan 30.000 uur

mee

Resolutie: 1920 x 1080 pixels

Ondersteunde resolutie: 4K

Beeldformaat: 16:9

Throw-ratio: 1,2:1

Contrastverhouding: 10.000:1

Scherpteaanpassing: Automatisch

Keystone-correctie: Automatisch

4-hoekscorrectie

Schermgrootte (diagonaal): 76cm - 305 cm

(30" - 120")

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

Geïntegreerde mediaspeler

Intern geheugen: 16 GB

Ingebouwd touchpad

Besturingssysteem: Android

Aansluiting

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, Airplay,

Miracast

Bluetooth: Bluetooth 5.0, Externe luidspreker

aansluiten

USB: USB Type-C: 2x voeding en video

HDMI: x1

Micro SD: x1

Geluid

Interne luidspreker: 2 x 4 W

Standaardverpakking bevat

Projector: PicoPix-projector

Afstandsbediening: AirMote-

afstandsbediening

Reisetui

Statief, driebenig

Garantiekaart

Snelstartgids

Stroomadapter: EU VK VS CH

Afmetingen

verpakt (b x d x h): 136 x 134 x 47,5 mm / 5,35

x 5,28 x 1,87 inch

Gewicht: 0,85 kg

* Projectoren voor gebruik en rechtstreekse verbinding

met een machine voor automatische

gegevensverwerking, zoals een smartphone, laptop, PC

of Blu-ray Disc-speler.
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