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Projicera ditt liv
Fickprojektorn PicoPix med USB QuickLink har en USB-kontakt och ett USB-uttag för direktanslutning till ett stort

antal olika enheter för projicering av ditt digitala innehåll på skärmar upp till 60 tum.

Klar och färgstark bild

LED-teknik för strålande färger och hög kontrast

USB QuickLink

USB-kontakt och uttag för ström och enkel anslutning

Ultrabärbar

Spela upp videor direkt från ett USB-minne eller det interna minnet

DV-anslutning

Dela videor direkt från dina mobila enheter

Dela enkelt dela din bärbara dators skärm via en USB-anslutning



Fickprojektor PPX2340/EU

Specifikationer Funktioner

Teknik/optisk

Skärmteknik: DLP

Ljuskälla: RGB-lysdioder

Lysdiodbelysningen räcker i över: 30 000

timmar

Ljusstyrka: upp till 40 lumen

Ursprunglig upplösning: 640 x 360 bildpunkter

Kontrastförhållande: 1500:1

färgtemperatur: 6 500 kelvin

Projektionsförhållande: 1,6:1

Skärmstorlek (diagonal): 25,4–152,4 cm

Skärmavstånd: 0,354–2,125 m

Focus: användarhandbok

Internminne: 4 GB

Inbyggd MP4-spelare

Direktlänk till smartphone: via USB

Videostandarder som stöds

PAL

Secam

NTSC

Ljud

Intern högtalare: 1 W

Anslutning

Ljudutgång: 3,5 mm ljuduttag för hörlurar

Externt minne: mikro-SD/SDHC

USB: slave – masslagringsenhet (utbyt data

med datorn), slave – strömma video, master –

anslut masslagringsenhet, ladda

AV-ingång: Dela uttaget med ljudutgång

Intern mediespelare

Videoformat som stöds: .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

Ljudformat som kan användas: MP3, WAV

Fotoformat som kan användas: JPEG, BMP

Strömförsörjning

Batteriets livslängd: Standardläge: 2 timmar;

ljusläge: 1,5 timmar; lysdiodindikator:

batteriladdning

Internt batteri: 3,7 V vid 2 600 mAh

Mått

Med förpackning (B x D x H): 130 x 90 x

70 mm

Utan förpackning: 96,7 x 54 x 22 mm

Vikt

Med förpackning: 246 g

Utan förpackning: 0,130 kg

Temperaturintervall

Användning: 5 ~ 40 ° C

Förvaring: -25 ~ 60 °C

Förvaring utan förpackning: 0 ~ 45 ° C

Relativ luftfuktighet

Användning: 15 ~ 85 % relativ luftfuktighet

Förvaring: 5 ~ 93 % relativ luftfuktighet

Förvaring utan förpackning: 15 ~ 85 % relativ

luftfuktighet

Standardförpackning innehåller

Användarhandbok: för internminne, internet

Garantisedel

Bärväska

Snabbstartguide

PPX2340

Tillbehör

PPA6200 strömadapter 5 V/2 A

LED-teknik

Dina bilder och videor förtjänar den bästa

kvaliteten när de ska delas med nära och kära.

Fickprojektorn PicoPix har LED-teknik av hög

kvalitet så att du kan projicera dina bilder och

videor i strålande färger och med kontraster

som gör att man tappar hakan.

DV-anslutning

Anslut dina mobila enheter och projicera allt

innehåll direkt med din PicoPix på en stor

skärm.

USB QuickLink

För de som vill dela innehåll direkt från sin

kamera, smartphone eller USB-minne är

USBQuickLink den enklaste anslutningen. På

resan ansluter du bara USB-kontakten till

uttaget och använder USBQuickLink som ett

handtag.

Strömma video

Dela din bärbara dators skärm och visa önskat

medie- eller webbinnehåll som YouTube-

videor eller festbilder för de omkring dig.

Anslut

bara din PicoPix till datorn eller till den

bärbara datorn via USB och börja projicera

bilder.
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