
 

Kapesní projektor

PicoPix

 

30 lumenů

s USBQuickLink

 

PPX2330

Promítejte své zážitky
Kapesní projektor PicoPix s USB připojením QuickLink nabízí konektor USB pro přímé připojení k široké škále

přístrojů pro projekci digitálního obsahu na plátno o velikosti až 150 cm (60").

Jasný a barevný obraz

Technologie LED přináší dokonalé barvy a vysoký kontrast

USBQuickLink

USB zástrčka a zásuvka pro snadné propojení a nabíjení

Maximálně přenosná

Přehrává videa přímo z paměťového zařízení USB nebo z vnitřní paměti

Přímé připojení videa

Sdílejte videa přímo ze svého mobilního zařízení

Sdílení obrazovky notebooku jednoduše přes připojení USB



Kapesní projektor PPX2330/EU

Specifikace Přednosti

Technologie/optická

Technologie displeje: DLP

Zdroj světla: RGB LED

Zdroj osvětlení LED vydrží více než:

30 000 hodin

Jas: až 30 lumenů

Nativní rozlišení: 640 x 360 pixelů

Kontrastní poměr: 1500:1

Teplota barev: 6 500 kelvinů

Pracovní vzdálenost: 1,6:1

Velikost obrazovky (úhlopříčka): 25,4–152,4 cm

Vzdálenost obrazovky: 0,354–2,125 m

Focus: manuál

Interní paměť: 2 GB

Integrovaný MP4 přehrávač: ano

Přímé propojení s chytrým telefonem:

prostřednictvím USB

Podporované video standardy

PAL: ano

SECAM: ano

NTSC: ano

Zvuk

Vnitřní reproduktor: 1 W

Připojení

Audiovýstup: 3,5mm konektor audio výstupu

pro sluchátka

Externí paměť: micro SD/SDHC

USB: slave – velkokapacitní paměťové zařízení

(výměna dat s počítačem); slave – streamování

videa; master – připojení k velkokapacitnímu

paměťovému zařízení; nabíjení

Vstup AV: sdílený konektor s audiovýstupem

Interní přehrávač médií

Podporované video formáty: .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

Podporované audio formáty: MP3, WAV

Podporované formáty fotografií: JPEG, BMP

Napájení

Životnost baterie: Standardní režim: 2 hodiny;

Režim jasného zobrazení: 1,5 hodiny; Indikátor

LED: nabíjení baterie

Interní baterie: 3,7 V, 2 600 mAh

Rozměry

Zabaleno (Š x H x V): 130 x 90 x 70 mm

Rozbaleno: 96,7 x 54 x 22 mm

Hmotnost

Zabaleno: 246 g

Rozbaleno: 0,130 kg

Rozsah teplot

Provoz: 5 ~ 40° C

Skladování balení: -25 ~ 60° C

Skladování po rozbalení: 0 ~ 45° C

Relativní vlhkost

Provoz: 15 ~ 85 % RH

Skladování balení: 5 ~ 93 % RH

Skladování po rozbalení: 15 ~ 85 % RH

Standardní balení zahrnuje

Uživatelský návod: na interní paměti nebo

internetu

Záruční list: ano

Praktické pouzdro: ano

Stručný návod k rychlému použití: ano

PPX2330: ano

Příslušenství

PPA6200 adaptér napájení 5V/2A: volitelné

Technologie LED

Pokud chcete sdílet své fotografie a videa

s přáteli, měly by mít tu nejvyšší kvalitu. Proto

kapesní projektor PicoPix využívá vysoce

kvalitní technologii LED, abyste mohli

promítat své fotografie a videa v nádherných

barvách a s neuvěřitelným kontrastem.

Přímé připojení videa

Připojte mobilní zařízení a promítejte obsah

ze zařízení PicoPix přímo na velké plátno.

Integrovaný mediální přehrávač MP4

Integrovaný mediální MP4 přehrávač

podporuje všechny běžné video a audio

formáty. Díky tomu je kapesní projektor

PicoPix

úplně samostatné zařízení, na kterém můžete

spouštět obsah z interní 2GB paměti,

paměťového zařízení USB nebo karty micro

SD.

USBQuickLink

USBQuickLink představuje nejjednodušší

spojení pro všechny, kdo chtějí sdílet obsah

přímo z fotoaparátu, chytrého telefonu nebo

paměťového zařízení USB. Po skončení stačí

jen propojit USB zástrčku se zásuvkou a

můžete USBQuickLink použít jako rukojeť.

Streamování videa

Sdílejte obrazovku notebooku a všem okolo

ukažte svá média a internetové stránky,

například videa z YouTube nebo fotografie.

Stačí připojit PicoPix k počítači nebo

notebooku prostřednictvím USB a začít

promítat.
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