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Productkenmerken 

 
Slimme motor LED-technologie 

• HD-resolutie (720p) 

• Verbluffende helderheid van 350 lumens 

• Keystone correctie 

• Technologie van Texas Instruments DLP® 

IntelliBright™ die op intelligente wijze 

beeldhelderheid optimaliseert voor beelden 

met een grotere helderheid en dynamiek.  

 

Ingebouwde 3W spreker 

• verbluffend geluid met diepe bas 

• 6 niveauregelaarsinstellingen voor het perfecte 

geluid  

 

Bluetooth audio-out met aptX® 

• aptX® Low Latency audiocodec zorgt voor een 

goede geluidskwaliteit en draadloze 

audio/videosynchronisatie 

 

Kabelaansluiting 

• HDMI-aansluiting voor alle soorten 

inputtoestellen 

• MHL-ondersteuning om inhoud van je 

Smartphone of Tablet te delen 

• Aansluiting voor hoofdtelefoon voor een 

externe spreker of koptelefoon. 

• USB met groot vermogen om externe USB en 

HDD drives aan te sluiten 

 

Draadloze verbinding 

• WIFI b/g/n gemakkelijk aan te sluiten op privé 

of openbare draadloze netwerken 

• DLNA-ondersteuning om mediabestanden op 

netwerkschijven te openen 

• WifiDisplay (compatibel met Miracast) om 

draadloos inhoud van uw Smartphone of Tablet 

te delen 

• Ingebouwde webbrowser om internetinhoud te 

delen of af te spelen 

 

 

 

 

 

Multimediaplayer 

• Ondersteunt alle vaak gebruikte formaten voor 

afbeeldingen, audio- en videobestanden 

• Micro SD-ondersteuning, zodat al uw 

mediabestanden altijd beschikbaar zijn  

 

Ingebouwde touchpad 

• Multi-touch voor een snelle navigatie 

• Pinch & zoom voor afbeeldingen en websites 
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1 Algemene veiligheidsinstructies

Breng geen instellingen en veranderingen aan die niet 

in deze handleiding zijn beschreven. Door 

onoordeelkundig gebruik kan lichamelijk letsel of 

schade, toestelschade of gegevensverlies optreden. 

Let op alle aangegeven waarschuwings- en 

veiligheidsinstructies. 

Toestel opstellen 
Het toestel is uitsluitend bedoeld voor gebruik 

binnenshuis. Het toestel moet veilig en stabiel op een 

effen oppervlak staan. Leg alle kabels zo dat er 

niemand over kan vallen, dat er zich niemand kan 

verwonden of dat het toestel wordt beschadigd. 

Sluit het toestel niet in vochtige ruimtes aan. Raak de 

netstekker of de netaansluiting nooit met natte handen 

aan. 

De ruimte waarin het toestel staat moet voldoende 

worden verlucht.Het toestel niet toedekken! Plaats het 

toestel niet in gesloten kasten of kisten. 

Plaats het niet op een zachte ondergrond zoals dekens 

of tapijten. Dek de ventilatiesleuf niet toe. Het toestel 

kan anders oververhit en in brand geraken. 

Bescherm het toestel tegen direct zonlicht, hitte, grote 

temperatuurverschillen en vochtigheid. Zet het toestel 

niet in de buurt van de verwarming of de 

airconditioning. Let op de informatie in de technische 

specificaties 

Er mogen geen vloeistoffen in het toestel geraken. Zet 

het toestel uit en haal het van het stroomnet wanneer 

vloeistoffen of vreemde deeltjes in het toestel zijn 

geraakt en laat uw toestel door een technische 

servicedienst onderzoeken. 

Behandel het toestel met zorg. Raak de lens niet aan. 

Plaats nooit zware, harde of scherpe voorwerpen op 

het toestel of het netsnoer. 

Wanneer het toestel te warm wordt of wanneer er rook 

uit het toestel komt, schakel het toestel dan meteen uit 

en haal het van het stroomnet. Laat uw toestel door 

een technische servicedienst onderzoeken. Om te 

vermijden dat een brand uitbreidt, moeten open 

vlammen uit de buurt van het toestel worden 

gehouden. 

Onder de volgende omstandigheden kan 

condensvorming aan de binnenkant van het toestel 

ontstaan, hetgeen tot onjuist functioneren leidt: 

 als het toestel vanuit een koude naar een warme 

ruimte wordt gebracht; 

 na het opwarmen van een koude ruimte; 

 bij plaatsing in een vochtige ruimte. 

Ga als volgt te werk om condensvorming te 

voorkomen: 

1. Doe het toestel in een plastic zak voordat u het 

naar een andere ruimte brengt, zodat het zich aan 

het de temperatuur en vochtigheidsgraad in de 

nieuwe ruimte kan aanpassen. 

2. Wacht één tot twee uur voordat u het toestel uit de 

plastic zak haalt. 

Het toestel mag niet in een zeer stoffige omgeving 

worden gebruikt. Stofdeeltjes en andere vreemde 

voorwerpen zouden het toestel kunnen beschadigen. 

Stel het toestel niet bloot aan extreme trillingen omdat 

dit schade kan toebrengen aan de interne onderdelen. 

Laat uw kinderen niet zonder toezicht met het toestel 

omgaan. De verpakkingsfolie mag niet in de handen 

van kinderen geraken. 

Automatische 

Temperatuurcontrole 
Dit toestel bevat een automatische thermische 

beheerscontroller. Als de inwendige temperatuur te 

heet wordt, zal de ventilatorsnelheid automatisch 

toenemen (meer geluid). Als de temperatuur nog 

steeds hoger wordt, zal de helderheid van uw product 

verminderen en in het ergste geval verschijnt het 

huidige symbool. 
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Ondersteunde 

videobestandformaten 

Container Videocodec 

*.3gp MPEG-4, H.263 

*.asf WMV3 

*.avi MPEG-4, DivX, XviD, 

H.263, H.264, VC-1, 

WMV3 

*.flv H.263, H.264 

*.m2ts, .ts H.264, VC-1 

*.mkv H.264, WMV3 

*.mp4 MPEG-4, H.263, H.264 

*.mov MPEG-4, H.263, H.264 

*.mts H.264 

*.rm, *.rmvb RV 8/9/10 

*.wmv WMV3 

Ondersteunde 

audiobestandformaten 

Container Audiocodec 

*.mp3 MPEG-1, MPEG-2, 

MPEG-2.5, Audio Layer 

1/2/3 

*.wma WMA 7/8/9 

*.wav PCM, ADPCM, U-Law 

*.ogg, *.oga Vorbis 

*.flac FLAC 

*.alac ALAC 

*.ape APE 

*.aac AAC, AAC+ 

Ondersteunde 

fotobestandformaten 

Container Fotocodec 

*.jpg, *.jpeg JPEG, GIF 

*.bmp BMP 

*.png PNG 

*.tif TIF 
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worden herhaald (Alles). 

Willekeurig – Wanneer deze functie is ingeschakeld, 

dan worden de muziekstukken in willekeurige 

volgorde afgespeeld. Wanneer deze functie is 

uitgeschakeld, dan worden de nummers volgens de 

sorteervolgorde afgespeeld. 

Viewer 

Tijd per foto – Afbeeldingstijd van foto’s tijdens de 

diashow 

Herhalen – Instellen van de manier waarop foto’s 

tijdens een diashow worden herhaald: Herhaling 

uitgeschakeld (Uit) alle foto’s in de map worden 

herhaald (Directory), alle foto’s worden herhaald 

(Alles). 

Overgangseffect – Beeldovergangen instellen 

Volgorde diashow – Diashow in toevalsvolgorde of 

regelmatig weergeven 

Systeeminstellingen 

Datum en tijd – stel de datum en tijd in. 

Android-instelling – stel het Android-systeem in. 

Achtergrond – Selecteer achtergrondafbeeldingen. 

Slaapmodus – met deze functie gaat de projector na 

een gespecificeerde tijdsduur of aan het eind van een 

film automatisch naar de ECO-modus. 

Helderheidsmodus – selecteer een andere 

helderheidsmodus. 

Taal 

De gewenste taal voor het menu kiezen. 

Onderhoud 

Instellingen herstellen – zet de instellingen terug op de 

fabrieksinstellingen. 

Firmware upgrade - Update firmware. Het 

firmwarepakket wordt gedownload van het internet. 

Demomodus – in- en uitschakelen van demomodus. 

Informatie – Geef beschikbare ruimte in het interne 

geheugen en informatie over het toestel weer 

(Firmwareversie / Naam toestel / Model / MAC-adres / 

IP-adres / serienummer). 
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 Als de accu niet meer over voldoende capaciteit 

beschikt, schakelt het toestel zichzelf uit. Sluit het 

toestel aan de externe voeding aan. 

 De projector is voorzien van APD (Auto Power 

Down), waardoor hij zichzelf uitzet en energie 

bespaart. Indien de projector gedurende 30 minuten 

ingesteld staat op hoofdmenu zonder andere acties, 

dan zet de projector zich automatisch op 

standbymodus. 

Het toestel schakelt tijdens playback van maximale 

helderheid over op minimale helderheid.  

 Bij te hoge omgevingstemperatuur schakelt het 

toestel automatisch over van maximale helderheid 

op de minimale helderheidsstand, om de LED te 

sparen. 

Slechte beeld- of kleurkwaliteit bij aansluiting met HDMI.  Gebruik de bij de leveringsomvang inbegrepen 

HDMI-kabel. Kabels van andere fabrikanten kunnen 

signaalvervormingen teweegbrengen. 

Het toestel kan geen micro-SD-kaart of USB-stick lezen.  Het toestel ondersteunt geen 

exFAT-bestandssysteem; gebruik in plaats daarvan 

het FAT-formaat. 
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13 Bijlage 

Technische specificaties 
Afmetingen (b × h × d)...................115 × 32 × 115 mm 

Gewicht..........................................................0,351 kg 

Aanbevolen omgevingstemperatuur..............5 – 35 ºC 

Relatieve luchtvochtigheid 

.....................15 – 85 % (niet condenserend) 

Bestandsindelingen..................*.3gp, *.asf, *.avi, *.flv, 

..............................*.m2ts, *.ts, *.mkv, *.mp4, 

...................*.mov, *.mts, *.rm, *.rmvb, *wmv 

Fotobestandsindelingen 

...........................JPEG, BMP, PNG, GIF, TIF 

Muziekbestandsindelingen 

................................MP2, MP3, WAV, WMA, 

............................OGG, OGA, FLAC, ALAC, 

............................................APE, AAC, M4A 

Videoaansluiting............................ HDMI-aansluitpunt 

Hoofdtelefoonaansluiting 

........................stereo – jackstekker: 3,5 mm 

Interne luidspreker.......................................mono 3 W 

Intern geheugen...................................................4 GB 

Compatibele geheugenkaarten.............Micro-SD (TF) 

USB -aansluiting max. vermogen.....................5 V, 1A 

Micro USB aansluiting max. vermogen...........5V, 0,5A 

MHL aansluiting max. vermogen.......................5V, 1A 

Technologie/Objectief 

Displaytechnologie.............................720P 0,3" DLP® 

Lichtbron......................................................RGB LED 

Resolutie.................................1280 x 720 Pixel (16:9) 

Ondersteunde resoluties...............VGA/SVGA/WVGA 

..................................XGA/WXGA/FULL HD 

Geprojecteerde beeldgrootte...................15 - 150 inch 

..................................................38 – 381 cm 

Afstand tot projectievlak................................0,5 - 5 m 

Weergaveverversingssnelheid......................60/50 Hz 

Adapter 

Model-nr.........................................HKA04519024-XA 

Input.........................100-240 V, 50/60 Hz, max. 1,2 A 

Output...................................................19 Vdc, 2,37 A 

Fabrikant.........................................................Huntkey 

Ingebouwde accu 

Accutype........................................... Lithium-Polymer 

Capaciteit...........................................2000 mAh 7,4 V 

Oplaadduur.............................................................3 h 

Bedrijfstijd............................................................1,5 h 

Fabrikant.................................................Fujian United 

Accessoires 

De volgende accessoires zijn voor uw toestel te 

verkrijgen: 

PicoPix MHL-kabel .............. (PPA1340 / 253641800) 

Mini DisplayPort-kabel.......... (PPA1270 / 253520069) 

PicoPix beschermkap........... (PPA4400 / 253641813) 

 

 

Alle gegevens worden uitsluitend ter informatie 

verstrekt. Sagemcom Documents SAS behoudt zich 

het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving 

wijzigingen aan te brengen. 
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave 

mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van Sagemcom Documents SAS worden 

vermenigvuldigd,in een archiefsysteem worden 

opgeslagen of in welke vorm dan ook – elektronisch, 

mechanisch, door middel van fotokopie, opname of 

op een andere manier – worden gereproduceerd. De 

in dit document opgenomen informatie is uitsluitend 

bedoeld als ondersteuning bij het gebruik van dit 

product. Sagemcom Documents SAS aanvaardt geen 

verantwoording, als deze informatie bij andere 

apparaten worden toegepast. 

Deze gebruiksaanwijzing kan niet als contract worden 

beschouwd. 

Vergissingen, drukfouten en wijzigingen 

voorbehouden. 

Copyright © 2015 Sagemcom Documents SAS 
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