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80 lumen,

MP4-lejátszóval

 

PPX2480

Vetítse ki életét
Ez a kis méretű és könnyű mini kivetítő könnyen csatlakoztatható különféle készülékekhez és SD kártyához vagy

USB kulcshoz, így könnyedén hozzáférhet digitális anyagaihoz. A beépített médialejátszó lehetővé teszi, hogy a

PicoPix más mobil készülékektől független legyen.

Kiváló képminőség

LED technológiával a ragyogó színekért és a nagy kontrasztarányért

Vetítse ki képeit és videóit akár 305 cm-es (120"-es) méretben

Sokoldalú csatlakoztathatóság

Különféle csatlakozók az összes ismert eszközhöz

Természetes és tiszta hangzás

Osztályon felüli belső hangszóró a kiváló hangzásért

Extra hordozhatóság

Belső akkumulátor az akár 2 óra játékidőhöz

Játssza le videóit közvetlenül az SD kártyáról vagy USB kulcsról
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Fénypontok

Nagyméretű képernyő

Élvezze a valaha volt legnagyobb mobil

képernyőt, és ossza meg minden

médiatartalmát, ahol csak akarja. A PicoPix

mini kivetítővel olyan lehet az érzése, mintha

mindig magánál hordaná saját moziját.

Beépített 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 különféle típusú

memóriakártyák tartalmának megjelenítésére

képes.

Belső akkumulátor

A PicoPix mini kivetítő egy kompakt, beépített

akkumulátorral rendelkezik a hosszan tartó

teljesítmény érdekében. Akár 2 órás

folyamatos film-, fénykép- és zenelejátszás

egyetlen töltést követően. Ezáltal válik a

PicoPix tökéletes útitárssá.

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.

Kiváló hang

Élvezze videóit és zeneszámait kiváló

hangminőséggel. A beépített, osztályon felüli,

1 wattos hangszóró kimagasló hangélményt,

valamint a rendkívül széles tartományban

állítható hangerő kényelmét biztosítja Önnek.

Csatlakozók

A PicoPix mini kivetítőt számos csatlakozóval

ellátták, hogy minél több eszközhöz

csatlakoztathassa. USB, HDMI, VGA,

komponens, kompozit, SD/SDHC-aljzat és egy

3,5 mm-es audiokimenet szolgálja a

határtalan szórakoztatást.
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Műszaki adatok

Technológia/ optikai

Kijelző technológia: DLP

Fényforrás: RGB LED

A LED fényforrások több mint: 30 000 órán

át működnek

Natív felbontás: 854 x 480 pixel

Kontrasztarány: 1000:1

Ernyőméret (átló): 30 cm - 305 cm

Vetítési távolság: 0,5 m - 5 m

Focus: manuális

Belső memória: 2 GB

Fényerő hálózati táplálás esetén: akár 80

lumen

Fényerő akkumulátorról üzemeltetve: akár 55

lumen

Beépített MP4-lejátszó

Támogatott videoszabványok

PAL

SECAM

NTSC

480i/p

576i/p

720i/p

1080i/p

Hang

1 W-os belső hangszóró

Csatlakozás

Audió és videó bemenet: HDMI és HDCP;

VGA; Komponens YPbPr (max. 1080); Kompozit

(CVBS) és Audió;

Audió kimenet: 3,5 mm-es audiocsatlakozó a

fejhallgatóhoz

DC-bemenet: Egyenáramú csatlakozó

Külső memória: SD/SDHC

USB-vel: Csatlakoztatás számítógéphez,

csatlakoztatás háttértáreszközökhöz, töltés

Beépített médialejátszó

Támogatott videoformátumok: .avi: MJPEG,

MPEG-4, H.264; .mov: MJPEG, MPEG-4,

H.264; .mp4: MJPEG, MPEG-4, H.264; .mkv:

MPEG-4, H.264; .flv: FLV, H.263, H.264; .ts:

H.264; .m2ts: H.264; .swf: SWF

Támogatott audioformátumok: MP3, WAV

Támogatott fényképformátumok: JPEG, BMP,

PNG, GIF, TIFF

Tápellátás

Hálózati adapter: 110-240 V AC, 50-60 Hz, 12

V/2 A az EU és az Egyesült Királyság területén

Belső akkumulátor: 7,4 V, 2300 mAh

Akkumulátor lemerülési ideje: Normál

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

LED jelzőfény: akkumulátortöltés

Méretek

Becsomagolva (szé x mé x ho): 190 x 190 x

80 mm

Kicsomagolva: 105 x 105 x 31,5 mm

Tömeg

Becsomagolva: 0,872

Kicsomagolva (tartozékok nélkül): 0,290 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

AC-adapter

Audio/video kábeladapter: Kompozit

Mini USB adapter: dugasz-aljzat

Mini USB kábel

Távvezérlő

PPX2480

Gyors üzembe helyezési útmutató

VGA kábel

Tartozékok

Komponens kábel: nem tartozék

iPhone kábel: nem tartozék

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes

figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips

N.V. céget, vagy az illető

jogtulajdonost illeti

Kiadás dátuma

2019‑10‑23

Verzió: 1.1.1

12 NC: 8670 000 88032

EAN: 34 25160 30811 2

www.philips.com

http://www.philips.com/

