
 

Προβολέας τσέπης

PicoPix

 

30 lumen

με USBQuickLink

 

PPX2230

Προβάλετε τη ζωή σας
Ο προβολέας τσέπης PicoPix με USB QuickLink διαθέτει βύσμα και υποδοχή USB για άμεση σύνδεση με μια μεγάλη ποικιλία

συσκευών, ώστε να μπορείτε να προβάλετε το ψηφιακό σας περιεχόμενο σε οθόνη μεγέθους έως 60".

Φωτεινή εικόνα όλο χρώμα

Τεχνολογία LED για υπέροχα χρώματα και υψηλή αντίθεση

USB QuickLink

Βύσμα και υποδοχή USB για εύκολη σύνδεση

Απόλυτα φορητό

Αναπαραγωγή βίντεο απευθείας από USB stick ή εσωτερική μνήμη



Προβολέας τσέπης PPX2230/EU

Προδιαγραφές Χαρακτηριστικά

Τεχνολογία οπτικών ινών

Τεχνολογία οθόνης: DLP

Φωτιστικό: RGB LED

Η λυχνία LED διαρκεί για περισσότερες από: 30.000

ώρες

Φωτεινότητα: έως και 30 lumen

Εγγενής ανάλυση: 640 x 360 pixel

Λόγος αντίθεσης: 1500:1

Θερμοκρασία χρώματος: 6500 Kelvin

Λόγος εμβέλειας: 1,6:1

Μέγεθος οθόνης (διαγώνιο): 25,4 εκ. - 152,4 εκ.

Απόσταση οθόνης: 0,354 μ. - 2,125 μ.

Focus: χειροκίνητη

Εσωτερική μνήμη: 2 GB

Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής MP4:

ναι

Απευθείας σύνδεση σε smartphone: μέσω USB

Ήχος

Εσωτερικό ηχείο: 1 W

Σύνδεση

Έξοδος ήχου: Υποδοχή εξόδου ήχου 3,5 χιλ. για

ακουστικά

Εξωτερική μνήμη: micro SD/SDHC

USB:

slave - συσκευή μαζικής αποθήκευσης (ανταλλαγή

δεδομένων με υπολογιστή), master - σύνδεση

συσκευής μαζικής αποθήκευσης, φόρτιση

Εσωτερικό media player

Υποστηριζόμενα φορμά βίντεο: .avi: MPEG-4, H.264,

M-JPEG/.mov: MPEG-4, H.264/.mp4: MPEG-4,

H.264/.mkv: MPEG-4, H.264, M-JPEG/.ts: H.264/.rm:

RV3, RV4/. rmvb: RV3, RV4

Υποστηριζόμενα φορμά ήχου:

MP3, WAV

Υποστηριζόμενα φορμά φωτογραφιών: JPEG, BMP

Τροφοδοσία ρεύματος

Διάρκεια μπαταρίας: Σε τυπική λειτουργία: 2 ώρες. Σε

φωτεινή λειτουργία: 1,5 ώρα. Ενδεικτική λυχνία LED:

φόρτιση μπαταρίας

Εσωτερική μπαταρία: 3,7 V στα 2.600 mAh

Διαστάσεις

Κλειστό (ΠxΒxΥ): 130 x 90 x 70 χιλ.

Ανοιχτό: 96,7 x 54 x 22 χιλ.

Βάρος

Στη συσκευασία: 246 γρ.

Ανοιχτό: 0,130 κ.

Eύρος θερμοκρασιών

Λειτουργία: 5 ~ 40° C

Φύλαξη στη συσκευασία: -25 ~ 60° C

Φύλαξη χωρίς συσκευασία: 0 ~ 45° C

Σχετική υγρασία

Λειτουργία: 15 ~ 85% RH

Φύλαξη στη συσκευασία: 5 ~ 93% RH

Φύλαξη χωρίς συσκευασία: 15 ~ 85% RH

Η τυπική συσκευασία περιλαμβάνει

Οδηγός χρήσης: στην εσωτερική μνήμη, στο

Διαδίκτυο

Εγγύηση: ναι

Θήκη μεταφοράς: ναι

Οδηγός γρήγορης έναρξης:

ναι

PPX2230: ναι

Αξεσουάρ

Τροφοδοτικό PPA6200 5 V/2 A: προαιρετικά

Τεχνολογία LED

Όταν θέλετε να μοιραστείτε τα βίντεο και τις

φωτογραφίες με τους γύρω σας, αξίζετε την

καλύτερη ποιότητα. Αυτός είναι και ο λόγος που ο

προβολέας τσέπης PicoPix χρησιμοποιεί τεχνολογία

LED υψηλής ποιότητας για να προβάλει τις

φωτογραφίες σας και τα βίντεο σε θαυμάσια

χρώματα και εκπληκτική αντίθεση.

Ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής

πολυμέσων MP4

Το ενσωματωμένο σύστημα αναπαραγωγής

πολυμέσων MP4 υποστηρίζει όλες τις τυπικές

μορφές εικόνας και ήχου. Έτσι, ο προβολέας τσέπης

PicoPix μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομη

συσκευή, ανακτώντας περιεχόμενο από την

εσωτερική μνήμη 2GB, από USB stick ή από μια

κάρτα micro SD.

USB QuickLink

Για όσους επιθυμούν να μοιράζονται περιεχόμενο

απευθείας από τη μηχανή, το smartphone ή το USB

stick, το USBQuickLink προσφέρει τον ευκολότερο

τρόπο σύνδεσης σε όλες αυτές τις συσκευές.

Συνδέστε το βύσμα και την υποδοχή USB μεταξύ

τους και χρησιμοποιήστε το USBQuickLink ως λαβή.
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