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30 lumen fényerejű

USBQuickLink-kel

 

PPX2330

Vetítse ki életét
Az USB QuickLink-kel rendelkező PicoPix mini kivetítő az USB dugó és az USB aljzat segítségével készülékek

széles választékához csatlakoztatható közvetlenül, hogy akár 60"-es képernyőn tekinthesse meg a digitális

tartalmat.

Világos és ragyogó színű képek

LED technológiával a ragyogó színekért és a nagy kontrasztarányért

USBQuickLink

USB dugó és USB aljzat a könnyű csatlakoztatásért

Extra hordozhatóság

Lejátszhatja videóit közvetlenül az USB kulcsáról vagy a belső memóriából

Közvetlen videokapcsolat

Megoszthatja videóit közvetlenül mobil eszközeiről

Ossza meg notebookja képernyőjét egyszerűen, USB kapcsolat segítségével



mini kivetítő PPX2330/EU

Műszaki adatok Fénypontok

Technológia/ optikai

Kijelző technológia: DLP

Fényforrás: RGB LED

A LED fényforrások több mint: 30 000 órán

át működnek

Fényerő: akár 30 lumen

Natív felbontás: 640 x 360 pixel

Kontrasztarány: 1500:1

Színhőmérséklet: 6500 kelvin

Vetítési arány: 1,6:1

Ernyőméret (átló): 25,4 cm - 152,4 cm

Vetítési távolság: 0,354 m - 2,125 m

Focus: manuális

Belső memória: 2 GB

Beépített MP4-lejátszó

Közvetlen kapcsolat okostelefonnal: USB-n

keresztül

Támogatott videoszabványok

PAL

SECAM

NTSC

Hang

Beépített hangszóró: 1 W

Csatlakozás

Audió kimenet: 3,5 mm-es audiocsatlakozó a

fejhallgatóhoz

Külső memória: micro SD/SDHC

USB-vel: szolga -háttértár eszköz

(számítógépes adatátvitel); szolga - video

streaming; mester - csatlakoztatás háttértár

eszközhöz; töltés

AV be: fejhallgató kimenet és audiokimenet

Beépített médialejátszó

Támogatott videoformátumok: .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

Támogatott audioformátumok: MP3, WAV

Támogatott fényképformátumok: JPEG, BMP

Tápellátás

Akkumulátor lemerülési ideje: Normál

üzemmód: 2 óra; Fényes üzemmód: 1,5 óra;

LED jelzőfény: akkumulátortöltés

Belső akkumulátor: 3,7V 2600 mAh-nál

Méretek

Becsomagolva (szé x mé x ho): 130 x 90 x

70 mm

Kicsomagolva: 96,7 x 54 x 22 mm

Tömeg

Becsomagolva: 246 g

Kicsomagolva: 0,130 kg

Hőmérséklet-tartomány

Üzemeltetés: 5 ~ 40° C

Tárolás becsomagolva: -25 ~ 60° C

Tároláshoz kicsomagolva: 0 ~ 45° C

Relatív páratartalom

Üzemeltetés: 15 ~ 85% relatív páratartalom

Tárolás becsomagolva: 5 ~ 93% relatív

páratartalom

Tároláshoz kicsomagolva: 15 ~ 85% relatív

páratartalom

Standard csomag tartalma

Használati útmutató: belső memóriában,

interneten

Garanciajegy

Hordtáska

Gyors üzembe helyezési útmutató

PPX2330

Tartozékok

PPA6200 hálózati adapter 5V/2A: opcionális

LED technológia

Fényképei és videói a legjobb minőséget

érdemlik, ha meg kívánja osztani azokat

környezetével. A PicoPix mini kivetítő éppen

ezért alkalmaz jó minőségű LED technológiát,

így képeit és videóit ragyogó színben és nagy

kontrasztaránnyal vetítheti ki.

Közvetlen videokapcsolat

Csatlakoztassa mobil eszközeit a PicoPix-hez,

és vetítse ki minden tartalmát közvetlenül egy

nagy képernyőre.

Beépített MP4 médialejátszó

A beépített MP4 lejátszó az összes ismert

video- és audioformátumot támogatja. Ennek

köszönhetően a PicoPix mini kivetítő önálló

eszközként is használható; 2 GB-os belső

memóriája, USB kulcs vagy micro SD

memóriakártya tartalmának megjelenítésére

képes.

USBQuickLink

Ha közvetlenül a fényképezőgépéről,

okostelefonjáról vagy USB kulcsáról szeretne

tartalmat megosztani, az USBQuickLink

segítségével csatlakozhat legkönnyebben

készülékeihez. A hordozhatósághoz

egyszerűen csak csatlakoztassa az USB dugót

az USB aljzathoz, és használja az

USBQuickLink-et fogantyúként.

Video Streaming

Ossza meg notebookja képernyőjét és

mutassa meg ismerőseinek média- és webes

tartalmait, mint pl. kedvenc YouTube videóit

vagy a legutóbbi buliról készült képeit.

Egyszerűen csatlakoztassa számítógépéhez

vagy notebookjához a PicoPix-et USB

kapcsolat segítségével.
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