Projektor przenośny
PicoPix Max
Do 300 cm (120 cali) z jakością
Full HD
Do 3 godzin pracy na
akumulatorze
Wi-Fi i Bluetooth
Wbudowane głośniki
stereofoniczne
PPX620

Mobilność w rozmiarze Pico
Do 300 cm (120 cali) z akumulatorem działającym 3 godziny
Inteligentny i bezprzewodowy natywny projektor Full HD zapewnia niezwykle żywy obraz w każdym miejscu.
Wbudowany akumulator, system Android, niewidoczna tabliczka dotykowa. Łączność Wi-Fi, Bluetooth i port
USB-C ułatwiają jego wykorzystanie podczas zabawy i pracy, wyświetlając wszystkie Twoje aplikacje.
Obraz jak żywy
Wyświetlanie ﬁlmów i obrazów w jakości Full HD o przekątnej do 300 cm (120 cali)
Niestandardowe obrazy
Oglądaj, podłączaj i dubluj
Obsługa aplikacji i nie tylko za pomocą inteligentnego systemu operacyjnego Android
Wbudowany odtwarzacz plików multimedialnych umożliwiający nieograniczone oglądanie
Pełna łączność (HDMI, Micro SD, USB, USB-C)
Dublowanie ekranu przez sieć Wi-Fi umożliwia zaawansowane udostępnianie treści
Możliwość przenoszenia
Wbudowany akumulator działający przez 3 godziny umożliwia wyświetlanie bez użycia kabli
Przenośny pulpit i projektor do grania
Wbudowana tabliczka dotykowa
Przestrzenny dźwięk
Dźwięk, który przenosi Cię w sam środek akcji
Podłączanie do zewnętrznych głośników Bluetooth

Projektor przenośny

PPX620/INT

Zalety
Niestandardowe obrazy

Funkcje automatycznego ustawiania ostrości,
cyfrowego powiększenia i automatycznej
korekcji zniekształcenia trapezowego
odpowiadają za najlepszy obraz bez względu
na miejsce wyświetlania! Projektor PicoPix Mix
automatycznie prostuje obraz, czyni go
wyraźniejszym i ustawia go pod idealnym
kątem bez względu na powierzchnię, na której
jest wyświetlany.

Obsługa aplikacji dzięki inteligentnemu
systemowi Android

Korzystaj w pełni z nieograniczonych
możliwości rozrywki dzięki systemowi
operacyjnemu Android. Wszystkie
najpopularniejsze aplikacje są fabrycznie
zainstalowane w urządzeniu. Korzystaj z
serwisów Youtube, Netﬂix i innych!

Wbudowana tabliczka dotykowa

Łatwa nawigacja w interfejsie użytkownika,
przeglądanie Internetu i granie w gry z
dyskretnie wbudowaną nawigacyjną tabliczką
dotykową
Przenośne urządzenie do grania

Dublowanie ekranu przez sieć Wi-Fi

Wbudowany odtwarzacz plików
multimedialnych

Wbudowany odtwarzacz plików
multimedialnych umożliwia przeglądanie
plików, oglądanie ﬁlmów, słuchanie muzyki i
wyświetlanie zdjęć z wakacji.
Pełna łączność (USB-C)

Wyświetlaj ﬁlmy, obrazy i pliki audio za
pomocą HDMI, USB lub katy micro-SD. Dwa
porty USB-C zapewnią szybką łączność,
wyświetlanie i ładowanie.

Podłącz bezprzewodowo urządzenia mobilne,
takie jak tablety, smartfony, a nawet
komputery, aby wyświetlać i udostępniać
zawartość. Filmy w telefonie? Aby je
wyświetlić, wystarczy połączyć się z
urządzeniem przez sieć Wi-Fi! (IOS, Android,
Mac i PC)

Podłącz klawiaturę i myszkę Bluetooth, aby
pracować bezpośrednio na wielkim ekranie!
(Klawiatura i myszka nie należą do zestawu).
Odtwarzaj ulubione gry bezpośrednio z
projektora! Po prostu podłącz kontroler do gry
Bluetooth, aby zapewnić sobie niesamowite
doświadczenia podczas grania. (Gry i kontroler
do gry nie należą do zestawu).
Podłączanie do zewnętrznego urządzenia
Bluetooth

Wbudowany akumulator działający przez 3
godziny

Korzystaj z rozrywki w podróży dzięki
wbudowanemu akumulatorowi, który zapewnia
nawet do 3 godzin projekcji.

Podłącz projektor bezprzewodowo do
zewnętrznych odtwarzaczy typu boombox lub
głośników soundbar, aby tchnąć życie w ﬁlmy i
gry.

Projektor przenośny
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Dane techniczne
Technologia
Technologia wyświetlania: DLP
Źródła światła LED: Wystarczają na ponad
30 000 godzin
Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli
Obsługiwana rozdzielczość: 4K
Format obrazu: 16:9
Proporcje rzutu: 1,2:1
Współczynnik kontrastu: 10 000:1
Regulacja ostrości: Automatyczny
Korekcja zniekształceń trapezowych:
Automatyczny
Korekcja 4 narożników
Długość przekątnej ekranu: 76–305 cm (30–
120 cali)
Odległość ekranu: 78–320 cm (31–126 cali)
Zintegrowany odtwarzacz multimedialny

Pamięć wewnętrzna: 16 GB
Wbudowana tabliczka dotykowa
System operacyjny: Android
Trwałość źródła światła LED: Do 30 000
godz.
Połączenie
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4+5 GHz, Airplay,
Miracast
Bluetooth: Bluetooth 5.0, Podłączanie
głośnika zewnętrznego
USB: USB-C: 2 razy więcej mocy i ﬁlmów
HDMI: x 1
Micro SD: x 1
Wyjście audio: Gniazdo 3,5 mm
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Dźwięk
Wbudowany głośnik: 2 x 4 W
Zawartość standardowego opakowania
Projektor: Projektor PicoPix
Pilot zdalnego sterowania: Sterowanie Airmote
Etui podróżne
Statyw
Karta gwarancyjna
Skrócona instrukcja obsługi
Zasilacz: EU UK US CH
Wymiary
z opakowaniem (S x G x W): 136 x 134 x 47,5
mm (5,35 x 5,28 x 1,87 cala)
Waga: 0,85 kg

* Projektory do bezpośredniego podłączenia i do
korzystania z urządzeniami do automatycznego
przetwarzania danych, takim jak smartfon, laptop,
komputer, odtwarzacz Blue-ray itp.
* Terminy HDMI, HDMI High-Deﬁnition Multimedia
Interface, HDMI Trade Dress oraz logo HDMI są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi
ﬁrmy HDMI Licensing Administrator, Inc.

