Kannettavat
projektorit
PicoPix MaxTV
120 tuuman aito Full HD, 1080p
Xtreme-ääni ja -kannettavuus
Android TV -katselukokemus
Bluetooth boombox -toiminto

PPX720

Xtreme-kirkkaus, Xtreme-ääni ja -kannettavuus
Android-televisiotekniikkaan perustuva PicoPix MaxTV heijastaa kuvia jopa 120 tuuman aidolla Full HD -laadulla.
Useat kuvankorjaukset, automaattinen kirkkaus, jopa neljän tunnin akunkesto ja boombox-toiminto saa sinut
ihmettelemään, miten olet pärjännyt ilman sitä.
Xtreme-ääni, -kirkkaus ja -kannettavuus
1080p-laatuinen elokuvaelämys
Räjähtävä äänentoisto
Xtreme-kannettavuus
Mukautettu kuvankorjaus
Huipputehokas kuva
Älykäs automaattitarkennus
Automaattinen kirkkaus
TI DLP -tekniikka / REC709
Android TV -katselukokemus
Android TV -katselukokemus
Sisäänrakennettu Chromecast
Liitetty ja suojattu
Täysin yhdistetty
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Kohokohdat
Älykäs automaattitarkennus

Android TV -katselukokemus

hakea, selata, luoda jonoja ja hallita
projektoria missä tahansa kodissasi. Voit jatkaa
käyttöä ilman keskeytyksiä tai akun
loppumista.
Huipputehokas kuva

Kätevän automaattitarkennuksen ansiosta et
enää tarvitse manuaalisia asetuksia.
Korkearesoluutioinen kamera ja tekoälyyn
perustuva automaattitarkennus takaavat aina
selkeät kuvat.
Xtreme-kannettavuus

Philips Android TV -projektori näyttää
haluamasi sisällön kun haluat. Voit mukauttaa
aloitusnäyttöä näyttämään
suosikkisovelluksesi, mikä helpottaa elokuvien
ja lempisarjojesi suoratoistoa. Voit myös jatkaa
siitä, mihin jäit. OSD:ssä on uusi intuitiivinen
käyttöliittymä, jonka ansiosta navigoit ja
löydät helposti oikeaan paikkaan. Nopein
AMLOGIC-keskusyksikkö tarjoaa sujuvan ja
huippuluokan Android TV -katselukokemuksen.
Automaattinen kirkkaus

Erittäin kompaktissa PicoPix Max TVprojektorissa on kaikki tarvitsemasi. Ota kaikki
hyöty irti neljän tunnin akunkestosta
projektiotilassa tai kymmenen tunnin
akunkestosta Bluetooth-kaiutintilassa. Voit
myös ladata kaikki laitteesi varavirtalähteellä
USB-C- tai USB-A-liitännällä.
TI DLP -tekniikka / REC709

Automaattisen kirkkauden ansiosta projektoria
ei tarvitse enää säätää huoneen valaistuksen
mukaan. Valoanturi analysoi reaaliaikaisesti
huoneen valaistuksen ja säätää
automaattisesti PicoPix Max TV:n kirkkauden.

Sijoita projektori minne ikinä haluat!
Automaattinen Keystone-toiminto ja
4 kulmankorjainta poistavat kuvien vinoutumat
ja vääristymät niin, että kuvasuhde on
täydellinen silloinkin, kun laite ei ole suoraan
seinän edessä. Se tarjoaa optimaalisen kuvan
katselupaikasta riippumatta ilman asetusten
säätämistä. Onko sinulla suuri tila, mutta pieni
seinä? Ei huolta, sillä digitaalisella zoomilla
voi maksimoida kuvan koon, vaikka projektori
olisikin kaukana seinästä. 1,2projisointietäisyyden ansiosta saat pieniin
tiloihin suuremman kuvan. Max TV tarvitsee
vain 3,2 metrin etäisyyden heijastaakseen
upean 120 tuuman kuvan
1080p-laatuinen elokuvaelämys

Sisäänrakennettu Chromecast

Texas Instrument DLP -tekniikka, jota
käytetään yhdeksässä kymmenestä
elokuvateatterista maailmanlaajuisesti, takaa
eloisat kuvat, syvän kontrastin ja kirkkaan
kuvan kaikissa olosuhteissa. Saat verrattoman
katselukokemuksen eloisilla väreillä, jotka
tuottavat täyden REC709-signaalin.

Sisäänrakennetun Chromecast-tekniikan avulla
voit suoratoistaa lempiviihdettäsi ja
sovelluksiasi puhelimesta, tabletista tai
kannettavasta televisioon ja kaiuttimiin.
Puhelimen avulla voit ohjata niitä helposti ja
tehokkaasti. Avaa vain haluamasi
mobiilisovellukset, niin pääset nopeasti käsiksi
TV-sarjoihin ja soittolistoihin ilman uutta
kirjautumista tai lataamista. Puhelimella voit

Kompaktin laitteen alkuperäinen 1080p Full
HD -tarkkuus takaa, ettet joudu enää
valitsemaan kannettavan projektorin ja korkean
resoluution välillä. PicoPix MaxTV:llä voit
katsoa kaikkia lempielokuviasi ja TV-sarjojasi
tai pelata mahtavalla 120 tuuman näytöllä
huippuluokan resoluutiolla ja HDR10tekniikalla. Täysin uudelleen suunniteltu
jäähdytysjärjestelmä ja neljä LED-kanavaa
tuottavat uskomattoman, 15 % Maxia
korkeamman kirkkauden, joka parantaa
huomattavasti kontrastia ja ehkäisee kuvien
liian valottumisen.
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Tekniset tiedot
Tekniikka
Näyttötekniikka: DLP
LED-valonlähteet: yli 30 000 tunnin käyttöikä
Tarkkuus: 1920 x 1080 pikseliä
Tuettu tarkkuus: 4K
Kuvasuhde: 16:9
Projisointietäisyys: 1,2:1
Kontrastisuhde: 1 000:1
Tarkennus: Autom.
Keystone-korjaus: Autom.
4 kulmankorjainta
Digitaalinen zoomi
Valosensori: automaattinen kirkkaudensäätö
Näytön koko (halkaisija): 76–305 cm / 30–
120"

Etäisyys näytöstä: 27 cm – 319 cm / 10'' –
126''
Integroitu mediasoitin
Käyttöjärjestelmä: Android TV
Liittäminen
Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac 2,4 ja 5 GHz,
Sisäänrakennettu Chromecast
Bluetooth: Bluetooth 5.0, Ulkoisen kaiuttimen
liittäminen
USB: USB 2.0, USB Type-C
HDMI: x1
Äänilähtö: 3,5 mm:n liitin
SPDIF
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Ääni
Sisäinen kaiutin: 2 x 12 W
Peruspakettiin kuuluvat
Projektori: PicoPix-projektori
Kaukosäädin: Airmote-kaukosäädin
Säilytyspussi kotiin ja matkoille
Takuukortti
Pikaopas
Verkkolaite: EU UK US CH
Mitat
Paino: 1,96 kg
Avattuna (L x S x K): 158 x 150 x 119 mm

* Google, Google Play, YouTube, Android TV ja muut
tuotenimet ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Google
Assistant ei ole saatavilla tietyillä kielillä ja tietyissä
maissa.
* Projektorit liitettäväksi suoraan automaattiseen
tiedonkäsittelylaitteeseen, kuten älypuhelimeen,
kannettavaan, tietokoneeseen tai Blu-ray-soittimeen

