
PJ WXC1110

Projektor



Wysokiej jakości projektor w małej obudowie

PJ WXC1110 to mobilny, bardzo uniwersalny i wielozadaniowy projektor. Dzięki niewielkim rozmiarom

bez problemu przeniesiesz go w dowolne miejsce i wyświetlisz profesjonalną prezentację. Projektor

idealnie nadaje się dla osób mobilnych, które chcą zaprezentować ważne informacje w miejscach, gdzie

nie poradzi sobie większy projektor. Szybka konfiguracja i prosta obsługa sprawiają, że projektor ten

może obsługiwać każdy. Jest niezawodny i posiada wiele innowacyjnych funkcji dzięki którym Twoje

prezentacje na długo pozostaną w pamięci.

Projekcja przez 20.000 godzin (w trybie jasnym) - brak konieczności wymiany lampy.

Projekcja krótkoogniskowa - idealny do małych pomieszczeń, szkół, sal konferencyjnych, a także do projekcji na

wszystkich ekranach.

Kompaktowy i lekki, można go przenieść w dowolne miejsce.

Jasność 600 lumenów i wyraźny obraz.

Bateria - idealny dla osób mobilnych.



Mały rozmiar, ale wielkie możliwości

Idealna prezentacja

Nowy model został zaprojektowany z myślą o pracy
mobilnej. Jest tak mały i lekki, że możesz go zabrać
wszędzie i wyświetlić prezentację w dowolnym
miejscu. Jeśli musisz go przenieść z miejsca na
miejsce będąc w biurze, lub gdy jesteś osobą, która
zawsze przebywa poza biurem, to ten projektor jest
idealnie zaprojektowany dla Ciebie.

Łączność z każdego miejsca

Nieważne, czy jesteś ekspertem w prezentacji, czy
dopiero zaczynasz, to projektor dla każdego.
Szybka konfiguracja i prosty interfejs sprawiają, że
bez problemu poradzisz sobie z jego obsługą.
Opcje łączności w tym Wi-Fi / WLAN za
pośrednictwem EZCast Pro dongle oznaczają, że
możesz cieszyć się wspaniałą projekcją w
dowolnym miejscu.



PJ WXC1110
SPECYFIKACJA GłÓWNA

OGÓLNE

System projekcji: 0,45" WXGA DMD Chip
Rozdzielczość: 1 024 000 pikseli (1 280 x 800)
Panel: Rozmiar: 0,45"

Proporcje obrazu: 16:10
Jasność: 600 lumenów
Odwzorowanie kolorów: 16 700 000 kolorów
Współczynnik kontrastu
(natywny):

600:1

Współczynnik kontrastu: 40 000:1
Rozmiar ekranu projekcji: 25" do 200"
Odległość projekcji: 0,43-3,44 m (from projection window to

the screen)
Light source: RGB LED
LED life: Bright mode: 20 000 hours

Eco mode: 30 000 hours
Sygnały kompatybilne RGB
(analogowe, cyfrowe):

Wyświetlacz: WXGA (1 280 x 800),
XGA (1 024 x 768), SVGA (800 x 600),
VGA (640 x 480)
Skompresowany obraz: UXGA (1 600
x 1 200), SXGA (1 280 x 1 024)

Sygnał wejściowy: NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43,
PAL-M, PAL-60, 50 Hz (mono), 60 Hz
(mono)

Analogowy RGB kompatybilny z
częstotliwością skanowania:

Poziomo: 15 do 91 kHz
Pionowo: 24 do 120 Hz

Ostrość: Ręcznie
Złącza we/wy: Mini D-SUB15pin x 1 (Computer IN),

HDMI x 1, TYPE-A x 1 (USB), Wired
in/out (3,5 mm phone jack) x 1

Sieć bezprzewodowa: IEEE 802.11a/b/g/n zgodne
Funkcje podstawowe: Mute (Puste), Zmiana rozmiaru

(Powiększenie), Auto keystone,
Ochrona hasłem, Logo użytkownika,
Tryb Eco, 3D, Tryb koloru ściany,
Kensington lock, Firmware update

Wbudowany głośnik: 1,5 W mono
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 112,5 x 50,5 x 105 mm
Waga: 0,45 kg
Źródło zasilania: 100 - 240 V, 50/60 Hz

EKOLOGIA

Pobór mocy: Tryb pracy: 76 W
Tryb uśpienia: 0,5 W

Zakres temepratury pracy: 5°C - 40°C
Wilgotność podczas pracy: 80%
Poziom hałasu: Standard mode: 34 dB

Eco Mode: 24 dB

W ZESTAWIE

Informacje wstępne/Podręcznik (Podręcznik uruchomienia), kabel RGB
(VGA), CD-ROM z oprogramowaniem i instrukcja obsługi w 23 językach,
pilot, Zasilacz AC/wtyczka AC, Torba, ochrona na obiektyw

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania
prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą
produktów Ricoh.

Certyfikaty ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Wszystkie marki i/lub
produkty są nazwami
handlowymi ich właścicieli.
Specyfikacja i wygląd
zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniej
informacji. Kolor produktu
może różnić się od
przedstawionego w
broszurze. Zdjęcia w
broszurze nie są prawdziwymi
fotografiami i w wyglądzie
mogą pojawić się niewielkie
różnice.
Copyright © 2016 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane,
adaptowane, kopiowane w
części i/lub całości ani
używane w innych
opracowaniach bez pisemnej
zgody Ricoh Europe PLC.www.ricoh.pl


