Lenovo™ Cast

Z malé obrazovky na velkou
Cast přenáší bezdrátově obraz z vašeho zařízení do televize
Sdílejte svůj obsah ze svého smartphonu a tabletu do HD televize. Fotografie, videa, hry,
aplikace... Lenovo Cast vám dovolí si to vše zobrazit na větší obrazovce. Vezměte si
Lenovo Cast s sebou kamkoliv jen jdete. Bezdrátové připojení umožňuje sdílet téměř
jakýkoliv obsah odkudkoliv z místnosti. Promítněte obraz celé své rodině a přátelům a užijte
si daleko více zábavy, než kdykoliv předtím!

PROČ BYSTE MĚLI ZAKOUPIT LENOVO CAST?

1080p

HD

Podělte se o zábavu

Vezměte jej kdekoli

Jednoduché užívání

Plynulý a spolehlivý

Zobrazte si legrační selfie,
nebo cool video na velké
obrazovce s rozlišením až
1080p. Podělte se o fotografie,
videa, hry a aplikace se svými
přáteli a rodinou, prakticky
odkudkoliv z místnosti.

Tak pohodlné a jednoduché,
tak snadno přenosné na
místo, kde chcete sdílet
obsah ze svého telefonu,
nebo tabletu na velkou
HD televizi.

Připojte jej během několika
sekund a hned začněte
sdílet svůj obsah. Toto
uživatelsky přívětivé
a jednoduché zařízení zařídí
bezdrátové spojení
s jakoukoliv HD televizí!

Relaxujte a užijte si show.
Duální WiFi frekvence
minimalizuje výpadky WiFi
signálu, takže nedojde
k přerušení přehrávání.
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Lenovo™ Cast

SPECIFIKACE
VÝKON

DESIGN

KONEKTIVITA

Procesor

Rozměry

WiFi

APUSONE MAP220 600 MHz

70 mm (průměr), 15 mm (tloušťka)

802.11 a/b/g/n

Rozlišení

Hmotnost

Frekvence

1080p

50 g

Paměť

Barva

2.4G : 2.4000~2.4835 GHz
5G : 5.180-5.825 GHz

256MB DDR, 128MB Flash

Black

Operační systém

Vstupní napětí

Windows, iOS, Android, Airplay

DC 5V 1A~2A (požadované)

Vzdálenost

Spotřeba energie

2.4G max 5m při přehrávání na 1080p displej
5G max 15m při přehrávání na 1080p displej

< 500 mA

Anténa
2 x2

HDCP / HDMI-CEC
Ano

Miracast
Ano

DLNA
Video, fotografie a audio

PRO KOHO JE LENOVO CAST VHODNÝ?
1

Pro každého, kdo si chce
užívat sdílení fotografií,
videa, her a aplikací
z mobilního zařízení
na velkou TV obrazovku.

2

Pro lidi, kteří hledají způsob,
jakým zajistit snadné sdílení
jejich mobilního obsahu bez
nutnosti použít kabely.

3

Pro všechny, kdo chce své
fotografie a filmy sdílet se svými
přáteli a rodinou na velké
obrazovce, ať jsou kdekoliv.

4

Pro všechny, kdo si chce zlepšit setkání
s přáteli promítnutím videa a fotografií
na velké obrazovce.

CO JE V BALENÍ?
USB kabel: 1M, USB na Micro USB (samec), HDMI kabel: 1M, HDMI samec na micro HDMI samici, Držák: umožňuje umístění Lenovo Cast na zadní část TV
Manuály: Uživatelská příručka, informace o záruce
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