Projetor standard

PJ HD5451
PJ WX5461
PJ X5461

Economia. Elevada qualidade. Ideal para si.
Estes económicos projetores de elevada qualidade são eficientes e sofisticados e dar-lhe-ão a clareza
que procura em termos de opções de apresentação, que incluem HD, WXGA e XGA. Com uma
instalação fácil, funções intuitivas e posicionamento de ecrã ajustável, oferecem zoom de 1,36x, ajuste
vertical da lente e correção de 4 pontos. Também oferecem conetividade flexível com duas portas HDMI
– sendo que uma suporta MHL – e projeção wireless via dongle WiFi. Terá tudo o que precisar para o
seu ambiente profissional ou escolar.
Estes equipamentos fáceis de instalar e usar oferecem um interface flexível incluindo HDMI, MHL e Wi-Fi
Projeção de ecrã fácil de ajustar com várias funções e assegurando a melhor qualidade
Tecnologia sofisticada a um preço acessível
Dimensões compactas com sensivelmente a área de uma folha A4 e apenas 3,2kg
Eficiente gestão de dispositivos e 3000 horas de vida útil da lâmpada

Não comprometa o custo. Nem a
qualidade.
Cores vivas. Panóplia de funções.
Os projetores desta gama são acessíveis mas serão talvez as
suas funções o mais impressionante. Cada modelo é concebido
para reproduzir o que pretende, de resolução WXGA e XGA ao
modelo HD 1080p que oferece uma imagem viva e cores
deslumbrantes para apresentar o seu trabalho.

Fácil de instalar. Fácil de utilizar
A compatibilidade Crestron e AMX permitir-lhe-á gerir e integrar
projetores de forma eficiente com outro equipamento de sala de
reuniões. Poderá monitorizar e controlar facilmente os projetores e,
assim, concentrar-se no que está a apresentar e não no modo
como os equipamentos estão ligados.

Dimensões compactas e conetividade.
Com as opções de conetividade disponíveis incluindo HDMI, MHL
e WiFi, terá todas as vantagens de poder ligar vários dispositivos
sem que o projetor seja um equipamento volumoso. Com uma
área sensivelmente do tamanho A4, poderá instalar ou operar
estes equipamentos em qualquer localização sem interfiram com o
seu trabalho.

Mostrar. E apresentar.
Foi desafiante incorporar todas as inovações técnicas num projetor
compacto e durável. Mas, com zoom de 1,36x, ajuste vertical da
lente, correção de 4 pontos e correção trapezoidal vertical e
horizontal, cada projetor está equipado com tecnologia que
beneficiará as suas apresentações.

PJ HD5451/PJ WX5461/PJ X5461
PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

GERAL
Interface (entrada):

Vídeo: HDMI, Composite, S-video
Áudio: Mini jack stereo com 3,5 mm

Interface (saída):

Vídeo
Áudio: Mini jack stereo com 3,5 mm

Sistema de projeção:

DLP de chip único

Resolução:

PJ HD5451: HD (1920 x 1080)
PJ WX5461: WXGA (1280 x 800)
PJ X5461: XGA (1024 x 768)

Brilho:

3 800/4 100/4 000 lúmens (PJ
HD5451, PJ WX5461, PJ X5461)

Escala de contraste:

8 000:1

Tamanho do ecrã de projeção:

40" a 300"

Distância de projeção:

130 a 850 cm (da parte traseira da
unidade até superfície de projeção)

Vida útil da lâmpada:

Standard: 3 000 horas
Eco Mode: 6 000 horas

Fonte de luz:

Lâmpada de mercúrio

Zoom:

x1,36 (manual)

Sistema áudio integrado:

10 W mono

Funcionalidades de rede:

PJ Link
Crestron
AMX

Dimensões (L x P x A):

314,2 x 223,5 x 91,8 mm

Peso:

3,2 kg

Lente:

Tipo: Integrado

Controlo:

Mini USB
RJ45(LAN)
RS-232C(PC-control)

3D:

DLP link
Blu-ray 3D

Distorção trapezoidal:

Vertical: +/- 30 graus
Horizontal: Sim

- g/m²
ECOLOGIA
Consumo de energia (máx.):

a 110 V: 350/350/352 W
a 220 V: 340/340/338 W

Consumo de energia (ECOmax): a 110 V: 280 W
a 220 V: 273/273/270 W (PJ HD5451,
PJ WX5461, PJ X5461)
Temperatura para operação:

5°C - 40°C

Humidade para operação:

80%

Nível de ruído:

Modo standard: 37 dB
Eco Mode: 31 dB

ACESSÓRIOS
Unidade principal, Cabo de alimentação, Cabo VGA, CD-ROM com
manual, Controlo remoto com pilhas, Bolsa de transporte, Tampa da lente

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais
e software, consulte o seu fornecedor local.

www.ricoh-europe.com
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