
 

Lommeprojektor

PicoPix

 

40 lumen

med USBQuickLink

 

PPX2340

Projektor i hverdagen
PicoPix-lommeprojektoren med USBQuickLink har USB-plugg og -kontakt for direkte tilkobling til en rekke

apparater for å projisere digitalt innhold på en skjerm på opptil 60".

Klart og fargerikt bilde

LED-teknologi for strålende farger og høy kontrast

USBQuickLink

USB-plugg og -kontakt for kraft og enkel tilkobling

Ultrabærbar

Spill av video direkte fra USB-pinnen eller et internt minne

Direkte videotilkobling

Del videoer rett fra de bærbare enhetene

Del skjermen på den bærbare PCen på en enkel måte ved å bruke USB-tilkoblingen



Lommeprojektor PPX2340/EU

Spesifikasjoner Høydepunkter

Teknologi/optisk

Skjermteknologi: DLP

Lyskilde: RGB-LED

LED-lyskilde som varer over: 30 000 timer

Lysstyrke: opptil 40 lumen

Opprinnelig oppløsning: 640 x 360 piksler

Kontrastforhold: 1500:1

Fargetemperatur: 6500 kelvin

Avstandsforhold: 1,6:1

Skjermstørrelse (diagonalt): 25,4 cm–152,4 cm

Skjermavstand: 0,354 m–2,125 m

Focus: manuell

Internt minne: 4 GB

Integrert MP4-spiller

Direkte kobling til smarttelefon: via USB

Videostandarder som støttes

PAL

SECAM

NTSC

Lyd

Intern høyttaler: 1 W

Tilkobling

Utgang for lyd: 3,5 mm minijack-kontakt for

hodetelefoner

Eksternt minne: microSD/SDHC

USB: slave – masselagringsenhet (utveksle

data med PC); slave – streaming av video;

hovedenhet – koble til masselagringsenhet;

lader

AV-inngang: del kontakten med lydutgang

Intern mediespiller

Videoformater som støttes: .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

Lydformater som støttes: MP3, WAV

Bildeformater som støttes: JPEG, BMP

Strømforsyning

Batterilevetid: Standardmodus: 2 timer,

lyssterk modus: 1,5 timer, LED-indikator:

batterilading

Internt batteri: 3,7 V ved 2600 mAh

Mål

Innpakket (B x D x H): 130 x 90 x 70 mm

Utpakket: 96,7 x 54 x 22 mm

Vekt

Innpakket: 246 g

Utpakket: 0,130 kg

Temperaturområde

Drift: 5–40 °C

Innpakket for oppbevaring: -25–60 °C

Utpakket for oppbevaring: 0–45 °C

Relativ luftfuktighet

Drift: 15–85 % relativ luftfuktighet

Innpakket for oppbevaring: 5–93 % relativ

luftfuktighet

Utpakket for oppbevaring: 15–85 % relativ

luftfuktighet

Standardpakken inneholder

Brukerveiledning: på internt minne, Internett

Garantikort

Bæreveske

Hurtigstart-guide

PPX2340

Tilbehør

PPA6200-strømadapter 5 V / 2 A

LED-teknologi

Bildene og videoene dine fortjener den beste

kvaliteten når det gjelder å dele dem med

dem rundt deg. Derfor bruker PicoPix-

lommeprojektoren høykvalitets LED-teknologi

for å projisere bildene og videoene dine i

strålende farger og enestående kontrast.

Direkte videotilkobling

Koble til de bærbare enhetene og projiser alt

innhold direkte på en stor skjerm med PicoPix.

USBQuickLink

For dem som vil dele innhold direkte fra et

kamera, en smarttelefon eller en USB-pinne,

er USBQuickLink den enkleste tilkoblingen for

alle disse enhetene. Når du er på farten,

trenger du bare å koble sammen USB-pluggen

og -kontakten, og bruke USBQuickLink som et

håndtak.

Streaming av video

Del skjermen på den bærbare PCen, som viser

medier eller Internett-innhold som videoer på

YouTube eller Party pics, med dem rundt deg.

Bare koble PicoPix til en stasjonær eller

bærbar PC, og begynn å projisere.
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