
Model MP-CD1

Barkod  (UPC) 8562019485

Renk Siyah

Projeksiyon teknolojisi DLP

Parlaklık 105 ANSI lümen

Pil  5000mAh

Projeksiyon çalışma süresi 2 saat*

Arayüz HDMI/MHL

Kontrast Oranı 400:1

Çözünürlük WVGA 854x480 

Diyagonal projeksiyon 

görüntüsü
Maks. 120 inç - mesafe 3,45 m

Açılma süresi 5 saniye

USB çıkışı (şarj için) 1 port

Hoparlör 1 W

Boyutlar 150x83x16mm

Tripod deliği Dahili

Işık kaynağı ömrü Yaklaşık 50000 saat

Ağırlık 280g

Sony ve Sony logosu Sony Corporation’un ticari markalarıdır.

USB Type-C™ ve USB-C™, USB Implemented Forum, Inc.’in ticari markalarıdır.

Duygularını  
her yere taşı!

Taşınabilir 
Projektör

MP-CD1

Teknik Özellikler

* Projeksiyon çalışma süresi yansıtılan içeriğe göre 

değişiklik gösterir

** Kutuya dahildir

*** Kutuya dahil değildir

HDMI, HDMI logosu ve High-Definition Multimedia 

Interface HDMI Licensing LLC’nin Birleşik Devletler 

ve diğer ülkelerde ticari markaları veya tescilli ticari 

markalarıdır.

MHL, Mobile High-Definition Link ve MHL Logoları, 

MHL Licensing, LLC. ‘nin ticari markaları veya tescilli 

ticari markalarıdır.

Microsoft, Microsoft şirketler grubunun ticari markasıdır.

Android, Google LLC’nin bir ticari markasıdır.

Apple TV, iPhone ve iPad Apple Inc.’in, ABD ve diğer 

ülkelerde kayıtlı ticari markalarıdır.

Google chromecast, Google’ın ABD ve/veya diğer 

ülkelerdeki ticari markasıdır.

DLP® ve DLP logosu Texas Instruments’ın ticari 

markasıdır. DLP IntelliBright™, Texas Instruments’ın 

ticari markasıdır.

SlimPort, Analogix Semiconductor, Inc.’in ticari 

markasıdır.

IntelliBright™ teknolojisi görüntü
parlaklığını artırır ve enerji 
tüketimini en aza indirir.

Gerçek parlaklık!

Kullanımı  

çok rahat!

ANSI  

105 Lumen

5˝̋̋̋̋̋̋

2 saat pil ömrü 
yansıtılan içeriğe göre 
değişiklik gösterir2 saat

Hemen çalıştır!

3 adımla 10 saniyede hazır!

321

MP-CD1, evden işe ve tatile modern yaşamın enerjik 
ve keyifli anlarına eşlik ediyor.  Bu ürün,  aktivitelerinin 
kalitesini artıracak yeni yollar arayan herkesin 
ihtiyaçlarına yanıt veriyor.

Yalnızca 

280g
Sony Taşınabilir Projektör 
cebinize sığar ve sizinle 
her yere gelir!

Zarif ve bir 

telefon kadar 

küçük!

Çok eğlenceli bir 

ürün!

Ev Sinema Sistemi

Açık hava etkinlikleri Oyun
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Sony taşınabilir projektör iF Design 2018 Ödülünü kazandı!

Dünyadaki en prestijli tasarım yarışmalarından biri olan iF Design Ödülleri’nde 

ürün estetiği, işlevsellik ve emniyet, benzersizlik, inovasyon derecesi, çevresel 

performans gibi kriterler göz önünde bulundurularak değerlendirme yapılıyor. 

“iF Tasarım Ödülü” tüketiciler için güveni simgeliyor.

Sony’den yeni taşınabilir aksesuar...

Taşınabilir projektör ile  

parlak görüntü!

HDMI’ı 
bağla

Netliği 
ayarla

Çalıştır

https://www.sony.com.tr/electronics/projektor/mp-cd1



Otomatik zemin düzeltme 
Projeksiyonu düz olmayan bir zeminden veya bir açıdan 

yapsanız bile, görüntü her zaman normal gözükür

Gerçekten ince

Her alan için bir ekran boyutu 
120 inçe kadar parlak görüntünün tadını çıkarın

Dinamik Mod 
Renk parlaklığını ve gösterilen görsel içeriklerin 

doygunluğunu artırır.

Tasarım 

Özellikleri
...ve bunlara ek 

olarak...

Tripod soketi Sessiz Uzun ömürlü 
LED lamba

PowerBank 
5000 mAh

USB-C Girişli  Hızlı şarj 

Cihazı nasıl şarj edeceksiniz?

Ses çıkışına bir harici 
hoparlör bağlayabilirsiniz.

Projektör dongle’ı şarj ederken aynı 
anda yansıtmaya da devam eder

Dongle ile şarj ve 
oynatma özelliği

Hoparlör ile daha 
da eğlenceli!

Kutunun içinde ne var?

Şarj 

aksesuarları

2) USB-C Kablosu

3)  Micro USB-C 
Adaptörü

Projektör aksesuarları

1) 1.0m HDMI kablo

5) Projektör için  

şık kılıf

4) Taşınabilir   

Projektör

veya Akıllı telefon şarj aleti.

Şarj kablonuz type-C değilse, 

uyumlu kablo kullanın 

(kutuya dahildir)

USB type-C 

güç kablosu 

kullanın 

Önerilen aksesuar 

Sony CP-AD3***

Akıllı telefon ve tablet için

dongle gibi aksesuarlar kullanın*** 

Oyun konsolu, kamera, PC için

HDMI kablo kullanın**

Oyun 
konsolu, 
kamera, 
PC için

5̋̋
HDMI kablo**

1 2 3

Cihazınızı 

kablosuz 

bağlayın

Cihazınıza kablo ile 

bağlayın

Microsoft WDA, 

Google chromecast 

ve daha fazlası ile 

cihazınızı Kablosuz 

bağlayın!

Cihazınızı 

MHL/SlimPort ile 

bağlayın

MHL 

Adaptör***

HDMI

kablo**

HDMI

kablo**

HDMI

kablo**

Apple

TV***

AV Işık 

Adaptörü***

Microsoft WDA***

Apple 
aygıtları 

için

Android 
cihazlar 

için

Aydınlatma 

adaptörü ve 

iPhone

MHL kablo ve 

Android akıllı 

telefon

Microsoft WDA ve  

Android akıllı telefonlar  

(hoparlörlü veya hoparlörsüz) 

ile yansıtın  

Dikkat: Harici aksesuarlar kullanmak için (MHL kablo, SlimPort kablo vs.) cihazınızın uyumluluğunu kontrol edin.

Çok sayıda cihaza  

bağlanabilir!

Bağlan ve yansıt


