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Qualidade de imagem de projeção laser para
públicos grandes

A sua organização procura um equipamento de alta resolução para projetar imagens de qualidade para

grandes públicos e com o mínimo de manutenção, de forma a poder instalá-lo num local de difícil de

acesso. Os PJ WXL6280/PJ WUL6280 da Ricoh dão resposta às suas necessidades, com uma fonte de

luz laser, resolução de imagem de 6000 lúmens e um funcionamento médio de 20 000 horas sem

manutenção. Para conferências profissionais, salas de aula, galerias de arte e todo o tipo de recinto com

lotação até 100 pessoas, estes são os projetores ideais de elevada resolução e baixa manutenção.

Variedade de resoluções WXGA ou WUXGA alimentadas a luz laser, para imagens de elevado contraste com

excecional saturação de cores

A luz laser proporciona uma utilização típica ultralonga de 20 000 horas sem intervenção, para o mínimo de

manutenção e um baixo custo total de propriedade

As opções de conetividade incluem HDBase T para a ligação de um único cabo para alimentação, vídeo, áudio e

funções de controlo até 100 metros

5 lentes disponíveis, incluindo a lente de zoom ultralongo, para tamanhos de projeção de 50 a 300 polegadas e

distâncias até 37,35 metros

Instalação em qualquer ângulo de projeção, mesmo numa posição diagonal, com ajuste vertical e horizontal de

distorção trapezoidal. Ampla variedade de especificações, incluindo visualização PIP/PBP



Projeção nítida e precisa para as suas
apresentações

Tecnologia laser para uma operação
rápida e fácil

A mais recente e avançada tecnologia laser atinge
a luminosidade total em menos de um minuto, com
muito menos calor produzido que uma lâmpada
convencional, o que é melhor para o meio
ambiente. A operação sem intervenção é também
mais duradoura, tipicamente 20 000 horas,
reduzindo os custos de manutenção ao mínimo. Os
níveis de ruído são consideravelmente baixos -
apenas 35db em modo ecológico.

Elevada resolução para uma
visualização confortável por part

Ambos os modelos oferecem uma resolução de
6000 lúmens, enquanto o PJ WUL6280 oferece
uma excecional resolução WUXGA de 1920 x 1200
pixels para suportar apresentações de qualidade
HD em proporções de ecrã 16:10. Em conjunto
com um contraste de 1200:1, esta combinação de
luminosidade de imagem e elevada resolução
proporciona uma confortável visualização para
públicos maiores, entre 10 e 100 pessoas, mesmo
em apresentações mais longas.

Conetividade avançada para qualquer
aplicação de projeção

Os PJ WXL6280/PJ WUL6280 oferecem uma
panóplia de portas de entrada, incluindo interface
HDBase T, para possibilitar a projeção de imagens
a partir de diversos dispositivos de entrada. Com
um único cabo Cat6 até 100 metros, é possível
transmitir dados de áudio e vídeo HD, bem como
alimentação e todos os sinais de controlo. Uma
ligação HDMI permite projetar imagens HD de
elevada qualidade e uma porta USB possibilita a
visualização de apresentações sem computador.

Máximo de flexibilidade em opções
de visualização com a poss

A possibilidade de instalação 360° permite projetar
imagens em paredes, teto ou chão com uma
variedade de 5 lentes. O modo de projeção vertical
é ideal para sinalização e mapas em suporte digital
e o desvio da lente vertical e horizontal corrige
imagens com distorção trapezoidal sem ter de
mover o projetor. A precisão da sua função de
correção permite projetar mesmo em superfícies
curvas. A função PIP/PBP serve para alternar a
visualização entre duas fontes de imagem em
simultâneo.



PJ WXL6280/PJ WUL6280
PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

GERAL

Sistema de projeção: DLP de chip único
Resolução: PJ WUL6280: 1 920 x 1 200

PJ WXL6280: 1 280 x 800
Ecrã: Proporções: 16:10

PJ WUL6280: 0,67 polegadas
PJ WXL6280: 0,65 polegadas

Brilho: 6 000 lúmens
Escala de contraste: PJ WUL6280: 1 200:1 (10 000:1)

PJ WXL6280: 1 100:1 (10 000:1)
Tamanho do ecrã de projeção: Depende da lente
Zoom: Depende da lente
Zoom: Motorizado
Foco: Motorizado
Ligação: D-SUB 9 pinos x 1 (RS-232C)

(Controlo PC)
HDMI x 1
RJ-45 x 1 (LAN)
DVI-D x 1
HDBaseT x 1
Computer In x 1
Monitor Out x 1
USB Type A x 1
YPBPR x 1
Entrada/Saída cablada (ficha de 3,5
mm)
Porta de serviço x 1

Rede cablada: RJ-45 x 1 (10BASE-T/
100BASE-TX/1000BASE-T)

Wireless LAN: Conformidade com IEEE 802.11a/b/g/n
(Opções)

Funcionalidades básicas: Legendas, Barra de segurança,
Bloqueio Kensington, Ajuste de 360
graus, Modo vertical , Picture in
picture , Correção geométrica

Sistema áudio integrado: N/D
Funcionalidades de rede: PJ Link, Crestron, AMX
Dimensões (L x P x A): 484 x 509 x 185 mm
Peso: 18 kg
Fonte de alimentação: 100 - 240 V, 50/60 Hz

- g/m²

ECOLOGIA

Nível de potência sonora
(equipamento completo):

37 dB

Consumo de energia: Potência de operação: 560 W
Eco Mode: 340 W
Modo de espera: 0,5 W

Temperatura para operação: 5°C - 40°C
Humidade para operação: 10% - 85%
Condições de armazenamento: Temperatura: -10°C - 60°C

Humidade: 5% - 90%

CONSUMÍVEIS

Replacement lens Type A1/A2/A3/A4/A5, Dongle wireless (é necessário
um adaptador AC/DC USB)

ACESSÓRIOS

Guia de configuração e instruções de segurança, Leia Este Documento
Primeiro / Manual (Guia de Iniciação), Cabo RGB, Cabo de alimentação,
Controlo remoto com pilhas

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