Lenovo™ kapesní projektor

Malá velikost, velká show
Proměňte kteroukoliv místnost v soukromé kino
Proměňte jakoukoliv místnost v soukromé kino s přenosným kapesním projektorem Lenovo™.
Je to samostatný projektor s microSD slotem, do kterého můžete sdílet obraz i pomocí technologií DLNA
a Miracast. Díky tomuto projektoru můžete doma sledovat filmy, prezentace a fotografie na velkém 110"
displeji. Zářivé barvy zajišťují skvělý obraz, zatímco vestavěná baterie umožňuje promítat jej kdekoliv.

™

PROČ BYSTE SI MĚLI ZAKOUPIT KAPESNÍ PROJEKTOR LENOVO ?

Skvělý, jasný
obraz

Snadná
konektivita

Mobilní a
přizpůsobivý

Vestavěná
baterie

Ohromující obraz
s technologií DLP od
spolefinosti Texas
Instruments.

Sledujte filmy, prezentace
a fotografie z microSD karty,
nebo bezdrátově díky DLNA,
nebo Miracast.

Skvělý na práci, nebo na
doma. Projektor lze otáčet
o 90° a nabízí automatickou
korekci zkreslení obrazu.

Vestavěná lithium-iontová
baterie nabízí až 3 hodiny
provozu na jedno nabití.
Jeho nákupem tak získáte
ultrapřenosný projektor.
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Lenovo™ kapesní projektor

SPECIFIKACE
VÝKON

DESIGN

KONEKTIVITA

Procesor

Rozměry (V x Š x D)

Vstupní porty

RK2928, Single Core™ Cortex-A9 1.2 GHz

(mm)

Micro USB, napájení,
microSD

Rozlišení

: 120 x 110 x 29.5

854 x 480 SD 480p

Hmotnost

Výstupní porty

Úložiště

Začíná na 180 g

3.5 mm audio jack

microSD (až 32 GB)

Barva

WiFi

Operační systém1

Black / Gunmetal Grey
White / Silver 2

802.11 a/b/g/n

™

Android , Windows 8.1, iOS / Mac

Frekvence

Vstupní napětí

Vzdálenost

2.4 GHz / 5 GHz

5V / 2A

37" @ 1 m
75" @ 2 m
110" @ 3 m

DLNA podpora

Výdrž baterie

Yes

Až 3 hodiny

Miracast podpora

Vestavěné reproduktory

Yes

2 x 1 W reproduktory

Senzory
G-senzor

1
2

Kompatibilní
Dostupný později

PRO KOHO JE KAPESNÍ PROJEKTOR LENOVO™ VHODNÝ?
1

Pro všechny, kdo zařízení,
které promění jakoukoliv
místnost v soukromé kino.

2

Pro profesionály na cestách,
kteří potřebují prezentovat
kdykoliv a kdekoliv.

3

Pro lidi, kteří chtějí sdílet svůj
obsah na až 110" plátně.

4

Pro všechny, kdo chtějí
zpestřit jakoukoliv událost,
jako je svatební hostina,
setkání s přáteli, rodinou,
nebo kolegy.

CO JE V BALENÍ?
Nabíječka
USB kabel
Ochranné pouzdro
Uživatelská příručka
Informace o záruce
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Společnost Lenovo vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila přesnost všech informaní, ale není odpovědná za fotografické nebo typografické chyby. Všechny obrázky mají pouze ilustrační účel. Specifikace produktů Lenovo: Pro kompletní specifikace produktů
Lenovo navštivte www.lenovo.com. Lenovo nezastupuje ani negarantuje jakékoliv produkty či služby třetích stran. Ochranné známky: Lenovo, Lenovo logo, IdeaPad, OneKey, VeriFace a New World. New Thinking jsou ochranné známky spoločnosti Lenovo.
Microsoft, Windows a Vista jsou ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation. Intel, Intel logo, Centrino, Centrino Inside, Intel Core a Core Inside jsou registrované známky společnosti Intel Corporation v USA a jiných zemích. Další názvy firem, produktů
a služeb mohou být ochranné známky nebo známky služeb jiných firem. Výdrž baterie (a délka nabíjení) se může lišit na základě mnoha faktorů, jako jsou systémová nastavení nebo typ použití. Popis podmínek, za kterých byly provedeny testy, je k dispozici
na vyžádání. ©2014 Lenovo.

