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Projetor de entrada de gama



Economia. Conetividade.

Com excelentes opções de conetividade, esta gama de projetores constitui a base da nossa vasta gama

de equipamentos. Cada opção é de baixo custo ao mesmo tempo que oferece uma ótima relação

qualidade-preço, sendo acessível sem comprometer a qualidade de imagem ou a facilidade de utilização.

Não há qualquer perda na qualidade de cor entre o ecrã do computador e a projeção, e é possível ligar

via HDMI ou MHL ao seu dispositivo móvel. Graças às suas dimensões compactas e meros 2,6kg de

peso, o seu design único e visual apelativo complementam o intuitivo interface.

As opções de modelo incluem os PJ S2440 (SVGA), PJ X2440 (XGA) e PJ WX2440 (WXGA)

Excelente conetividade com HDMI e MHL

Compacto e leve, com um design único e elegante

Adequado para localizações com várias salas, como salas de reuniões corporativas e salas de aula

Cor com elevado contraste e lâmpada com uma vida útil de 5000 horas



Projetores sem complicações.

Design excecional. Acessível a todos. 

Estes projetores são rápidos de configurar, fáceis de usar e
oferecem uma boa relação qualidade-preço. Cada modelo desta
gama foi concebido para uma projeção rápida e fácil e para se
adequar a qualquer orçamento. O seu inovador estilo encaixa
facilmente em qualquer ambiente de escritório ou sala de aula.

Conetividade para captar a atenção do seu 
público. 
Com uma variedade de métodos de ligação que não é habitual em
modelos tão económicos, terá ao seu dispor duas portas HDMI,
sendo que uma suporta MHL. Com MHL poderá projetar
diretamente a partir de um telemóvel ou tablet. Poderá, portanto,
tirar partido de diversos dispositivos para transmitir a sua
mensagem.

A qualidade e durabilidade que necessita. 

A lâmpada tem uma vida útil até 5000 horas, fazendo com que os
PJ S2440, PJ X2440 e PJ WX2440 sejam fiáveis e estejam ao seu
dispor dia após dia. A cor de elevado contraste significa que
poderá criar conteúdos e apresentações exatamente como
pretende, sabendo que serão projetadas sem perda de qualidade.

A configuração perfeita. Onde quer que esteja.

Graças ao seu design e facilidade de utilização, poderá instalar
qualquer um destes projetores em praticamente qualquer lado. Na
verdade, cada equipamento é adequado para uma projeção rápida
e fácil, sendo ideais para salas de aula, salas de reuniões, salas
de conselhos de administração, ou virtualmente para qualquer
necessidade de projeção.



PJ S2440/ PJ X2440/PJ WX2440
PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

GERAL

Interface (entrada): Vídeo: HDMI, Composite, HDMI/MHL
(PJ WX2440, PJ X2440), D-sub15
(Computer)
Áudio: Mini jack stereo com 3,5 mm

Interface (saída): Áudio: Mini jack stereo com 3,5 mm
Sistema de projeção: DLP de chip único
Resolução: PJ WX2440: 1 280 x 800 pixels

(WXGA)
PJ X2440: 1 024 x 768 pixels (XGA)
PJ S2440: 800 x 600 pixels (SVGA)

Brilho: 3 000 lúmens (PJ S2440)
3 000 lúmens (PJ X2440)
3 100 lúmens (PJ WX2440)

Escala de contraste: 2 200:1 (PJ S2440)
2 200:1 (PJ X2440)
2 000:1 (PJ WX2440)

Escala de contraste elevado: 10 000:1
Tamanho do ecrã de projeção: 30" a 300"
Distância de projeção (da parte
traseira da unidade até superfície
de projeção):

119 a 1 311 cm (PJ S2440)
119 a 1 311 cm (PJ X2440)
101 a 1 111 cm (PJ WX2440)

Vida útil da lâmpada: Standard: 5 000 horas
Eco Mode: 6 000 horas

Fonte de luz: Lâmpada de mercúrio
Zoom: 1,1
Funcionalidades básicas: Proteção com palavra-passe
Sistema áudio integrado: 2 W mono
Dimensões (L x P x A): 298 x 237 x 101 mm
Peso: 2,6 kg
Lente: Integrado
Controlo: RS-232C(PC-control)

USB tipo A (atualização de firmware)
3D: DLP link

Blu-ray 3D
Distorção trapezoidal: +/- 40 graus

ECOLOGIA

Consumo de energia (máx.): a 110 V: 262 W
a 220 V: 255 W

Temperatura para operação: 5°C - 40°C
Humidade para operação (PJ
S2440, PJ WX2440, PJ X2440):

80%

Nível de ruído: Eco Mode: 31 dB

ACESSÓRIOS

Cabo de alimentação, Cabo VGA, CD-ROM com manual, Controlo
remoto com pilhas, Tampa da lente

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