
Xiaomi Mi Smart Compact Projetor 120" FullHD 500 Lúmenes ANSI 

 
O novo Xiaomi Mi Smart Compact Projector 120" foi criado para que possa desfrutar da sua 
música e das suas imagens favoritas em todas as situações. Graças à sua incrível qualidade 
de imagem com resolução Full HD, e aos seus 500 ANSI lúmenes, pode desfrutar uma incrível 
experiência de visualização totalmente adaptada a si. Permite imagens entre 60" e 120" e pode 
ativar o suporte HDR10. A sua taxa de projeção é de 1,2:1. 

Características: 

• Uma qualidade de vídeo espetacular, com resolução Full HD e tamanho de imagem 
entre 60 e 120 polegadas. 

• Pode usá-lo facilmente graças ao seu sistema Android 9.0 Pie e com o Google 
Assistant. 

• Leve, pequeno e compacto, pode usá-lo em todos os lugares, sem nenhum problema. 

Xiaomi Mi Smart Compact Projetor Especificações: 

• Projetor 
o Compatibilidade do tamanho do ecrã: 1016 - 5080 mm (40 - 200") 
o Luminosidade do projetor: 500 ANSI lúmenes 
o Tecnologia da projeção: DLP 
o Resolução nativa do projetor: 1080p (1920x1080) 

• Fonte de luz 
o Tipo de fonte de luz: LED 

• Sistema de lente 
o Foco: Automático 
o Índice de projeção: 1.2 

• Vídeo 
o Formato de sistema de sinal analógico: NTSC 
o Full HD: Sim 

• Conectividade 
o Quantidade de portas USB 2.0: 1 
o Entrada áudio (L,R): 1 
o Quantidade de portas HDMI: 1 
o Porta DVI: Não 



• Rede 
o Ethernet LAN: Não 
o Wi-Fi: Sim 
o Bluetooth: Sim 
o Versão Bluetooth: 4.0 BLE 

• Meios de armazenamento 
o Leitor de cartões integrado: Não 
o Capacidade de armazenamento interno: 8 GB 
o Capacidade da memória incorporada: 2 GB 
o Tipo de memória interna: DDR3 

• Características 
o HDCP: Sim 
o Sistema operativo instalado: Android 

• Multimédia 
o Altifalantes incorporados: Sim 

• Design 
o Posicionamento no mercado: Portátil 
o Tipo de produto: Projetor inteligente 
o Cor da caixa: Preto, Branco 

• Processador 
o Processador built-in: Sim 
o Modelo de processador: T962X 

 


