
 

 

Philips PicoPix
Vreckový projektor

350 lúmenov
s multimediálnym prehrávačom

PPX4935
Projektor pre váš život

Tento úžasný vreckový projektor PicoPix so systémom Android je dokonalým multimediálnym 
zariadením. So svietivosťou 350 lúmenov, vysokým rozlíšením 720p, rozhraním Wi-Fi, audio 
funkciou Bluetooth a mnohými ďalšími funkciami predstavuje naozaj výkonného spoločníka.

Vynikajúca kvalita obrazu
• Premietanie videí, obrázkov a prezentácii s uhlopriečkou až 150"
• SmartEngine s technológiou LED

Výnimočná prenosnosť
• Vnútorná batéria s časom prehrávania až 2 hodiny

Široká využiteľnosť
• Integrovaný multimediálny prehrávač a rozhranie HDMI/MHL
• Rôzne pripojenia pre všetky bežné zariadenia

Bezdrôtové pripojenie
• Audiofunkcia Bluetooth
• Wi-Fi na pripojenie k internetu a zdieľanie webového obsahu



 Vnútorná batéria
Zariadenie PicoPix sa dodáva s kompaktnou 
vstavanou nabíjateľnou batériou pre dlhotrvajúce 
napájanie. Na jediné nabitie si môžete až 2 hod. 
vychutnávať nepretržité prehrávanie filmov, 
fotografií alebo hudby. Preto je zariadenie PicoPix 
vaším dokonalým vreckovým spoločníkom.

Audiofunkcia Bluetooth
Audiofunkcia Bluetooth

Premietanie videí až do 150"
Premietanie videí, obrázkov a prezentácii 
s uhlopriečkou až 150" (381 cm)

SmartEngine
SmartEngine s technológiou LED pre žiarivé farby 
a vysoký kontrast

Wi-Fi na pripojenie k internetu
Wi-Fi na pripojenie k internetu a zdieľanie 
webového obsahu a bezdrôtové pripojenie iných 
zariadení v rámci siete alebo nastavenie vlastnej siete
PPX4935/EU

Hlavné prvky
• Prevádzka: 15 ~ 85 % RH
Zvuk
• Vstavané reproduktory: 3 watty

Pripojenie
• Výstup zvuku: 3,5 mm výstupný zvukový konektor
• DC vstup: Konektor DC
• Externá pamäť: micro SD/SDHC
• USB: Pripojenie k veľkokapacitným úložným 

zariadeniam
• HDMI: mini HDMI s HDCP
• micro-USB: podpora USB OTG
• Wi-Fi: WLAN IEEE 802.11 b/g/n

Interný prehrávač médií
• Podporované formáty obrazu: .vob, .dat: MPEG-1, 

MPEG-2; .avi, .mkv: MJPEG, MPEG-1; MPEG-2, 
H.264, Divx, Xvid; H.265/HEVC; .mov, .mp4: 
MJPEG, MPEG-4,H.264, H.265/HEVC; .flv 
H.263;.3gp H.264;.mts AVCHD

• Podporované formáty zvuku: MP3, WAV, WMA
• Podporované formáty fotografií: JPEG, BMP, PNG, 

TIF
• Podporované formáty súborov: pdf, ppt/pptx, xls/

xlsx, doc/docx

Rozmery
• S obalom (Š x H x V): 150 x 150 x 105 mm
• Bez obalu: 115 x 115 x 32 mm

Hmotnosť
• S obalom: 1,059 kg
• Bez obalu (bez príslušenstva): 0,351 kg

Rozsah teploty
• Prevádzka: 5 ~ 35 °C
• Skladovanie s obalom: -25 ~ 60 °C
• Skladovanie bez obalu: 0 ~ 45 °C

Relatívna vlhkosť

• Skladovanie s obalom: 5 ~ 93 % RH
• Skladovanie bez obalu: 15 ~ 85 % RH

Štandardné balenie obsahuje
• Diaľkové ovládanie: áno
• Príručka používateľa: v internej pamäti, na 

internete
• Stručná príručka spustenia: áno
• Záručný list: áno
• Adaptér AC: áno
• Puzdro na prenášanie: áno
• Kábel mini-HDMI na HDMI: áno
• PPX4935: áno

Zdroj napájania
• Batéria: Režim eco: 2 hodiny, Interná batéria: 

2 000 mAh/7,4 V

Technológia
• Pomer strán: 16:9
• Jas: až 350 lúmenov
• Kontrastný pomer: 100 000:1
• Technológia displeja: DLP SmartEngine
• Nastavenie zaostrenia: manuálne
• Interná pamäť: 4 GB
• Základná korekcia: manuálne
• Zdroj svetla: RGB LED
• Úroveň hluku: < 28 dba
• Operačný systém: Android 4.4
• Projekčné režimy: spredu, predný stropný, zadné, 

zadný stropný
• Rozlíšenie: 1280 x 720 pixelov
• Vzdialenosť od obrazu: 50 cm – 500 cm/20" – 197"
• Veľkosť obrazu (uhlopriečna): 38 cm – 381 cm/15" 

– 150"
• Projekčný pomer: 1,47:1
• Korekcia farby steny: modrá, zelená, ružová, biela, 

žltá
•
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