
 

Vreckový projektor

PicoPix

 
30 lúmenov

s pripojením USB QuickLink

 

PPX2330

Projektor pre váš život
Vreckový projektor PicoPix s pripojením USB QuickLink je vybavený USB vstupom a konektorom na priame

prepojenie s mnohými zariadeniami, aby ste mohli zobrazovať digitálny obsah priamo na plátne s uhlopriečkou

až do 60".

Jasný a farebný obraz

Technológia LED prináša nádherné farby a vysoký kontrast

USB QuickLink

USB vstup a konektor na jednoduché napájanie aj pripojenie

Výnimočná prenosnosť

Prehrávajte videá priamo zo svojho pamäťového zariadenia USB alebo internej pamäte

Priame pripojenie obrazu

Zdieľajte videá priamo zo svojich mobilných zariadení

Premietajte obrazovku z notebooku jednoducho cez pripojenie USB



Vreckový projektor PPX2330/EU

Technické údaje Hlavné prvky

Technológia/ optická

Technológia displeja: DLP

Zdroj svetla: RGB LED

Zdroj svetla LED vydrží viac ako: 30 000

hodín

Jas: až 30 lúmenov

Prirodzené rozlíšenie: 640 x 360 pixelov

Kontrastný pomer: 1500:1

Teplota farieb: 6500 kelvinov

Projekčný pomer: 1,6:1

Veľkosť obrazu (uhlopriečna): 25,4 cm – 152,4

cm

Vzdialenosť od obrazu: 0,354 m – 2,125 m

Zaostrenie: manuálne

Interná pamäť: 2 GB

Integrovaný prehrávač MP4: áno

Priame prepojenie so smartfónom: cez USB

Podporované štandardy obrazu

PAL: áno

SECAM: áno

NTSC: áno

Zvuk

Vstavaný reproduktor: >1W

Pripojenie

Výstup zvuku: 3,5 mm konektor zvukového

výstupu pre slúchadlá

Externá pamäť: micro SD/SDHC

USB: podradený – veľkokapacitné zariadenie

(prenos údajov do/z počítača); podradený -

prúdový prenos videa; hlavný – pripojenie

veľkokapacitného zariadenia; nabíjanie

AV vstup: zdieľaný konektor s výstupom zvuku

Interný prehrávač médií

Podporované formáty obrazu: .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 formáty zvuku: MP3, WAV

Podporované formáty fotografií: JPEG, BMP

Zdroj napájania

Životnosť batérie: Štandardný režim: 2 hod.;

Jasný režim: 1,5 hod.; Indikátor LED: nabitie

batérie

Vnútorná batéria: 3,7 V pri 2600 mAh

Rozmery

S obalom (Š x H x V): 130 x 90 x 70 mm

Bez obalu: 96,7 x 54 x 22 mm

Hmotnosť

S obalom: 246 g

Bez obalu: 0,130 kg

Rozsah teploty

Prevádzka: 5 ~ 40 °C

Skladovanie s obalom: -25 ~ 60 °C

Skladovanie bez obalu: 0 ~ 45 °C

Relatívna vlhkosť

Prevádzka: 15 ~ 85 % RH

Skladovanie s obalom: 5 ~ 93 % RH

Skladovanie bez obalu: 15 ~ 85 % RH

Štandardné balenie obsahuje

Príručka používateľa: v internej pamäti, na

internete

Záručný list: áno

Puzdro na prenášanie: áno

Stručná príručka spustenia: áno

PPX2330: áno

Príslušenstvo

5 V/2 A napájací adaptér PPA6200: Voliteľný

Technológia LED

Keď chcete zdieľať svoje obrázky a videá s

blízkymi, zaslúžia si tú najlepšiu kvalitu. Preto

vreckový projektor PicoPix používa na

premietanie fotografií a videí v nádherných

farbách a úžasnom kontraste vysokokvalitnú

technológiu LED.

Priame pripojenie obrazu

Pripojte svoje mobilné zariadenia a pomocou

projektora PicoPix premietajte všetok svoj

obsah priamo na veľkej obrazovke.

Integrovaný prehrávač médií MP4

Integrovaný prehrávač médií MP4 podporuje

všetky bežné formáty obrazu aj zvuku. Vďaka

tomu je vreckový projektor PicoPix

samostatným zariadením, ktoré premieta

obsah zo vstavanej 2 GB pamäte, kľúča USB

alebo karty micro SD.

USB QuickLink

Ak chcete svoj obsah zdieľať priamo z

fotoaparátu, kamery, smartfónu či pamäťového

zariadenia USB, rozhranie USB QuickLink

poskytuje najjednoduchšie pripojenie k týmto

zariadeniam. Kedykoľvek stačí pripojiť zástrčku

do konektora USB a o zvyšok sa postará USB

QuickLink.

Prúdový prenos videa

Podeľte sa o obsah z obrazovky notebooku so

svojimi najbližšími. Či už to sú mediálne

súbory, webový obsah, ako napríklad videá na

lokalite YouTube, alebo fotografie z oslavy,

stačí pripojiť projektor PicoPix k stolovému

počítaču alebo notebooku cez konektor USB a

môžete začať premietať.
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