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Idealny obraz. Za każdym razem.

Projektory High End oferują obraz najwyższej jakości - doskonale sprawdzają się w muzeach, galeriach 

sztuki i hotelach, a także do wyświetlania tablic informacyjnych i prezentacji na ścianach. Dzięki funkcji 

"Keystone", 4-punktowej oraz poziomej i pionowej korekcji, otrzymasz obrazy na dużym ekranie, 

cokolwiek zostanie wyświetlone, obrazy będą wyglądały perfekcyjnie. Zmiana położenia obiektywu za 

pomocą mechanizmu elektrycznego, umożliwia przełączenie trybu wyświetlania z pionowego na poziomy, 

bez przesuwania projektora.

Wysoka jasność wynosząca 12 000 lm, DLP (1-chipowy), podwójna lampa

Szerokoekranowe obrazy wysokiej jakości - WUXGA

Wyświetlanie z dużej odległości

Wyświetlanie obrazu w trybie 360°

Dopasowanie obrazu do ekranu



Wyraźne i dokładnie dopasowane obrazy 
na szerokim ekranie

Rozjaśnij swoje prezentacje

Za pomocą projektora możemy wyświetlać obrazy z 
jasnością do 12 000 lumenów i zaprezentować 
szersze obrazy w imponująco dużej skali, przy 
zachowaniu ich ostrości. Za pomocą projektora PJ 
KU12000 możesz wyświetlać obrazy na ekranach o 
cylindrycznych, kulistych i innych kształtach, 
zachowując dobrą jakość swoich obrazów; 
podwójna lampa zapobiega przerwom w 
wyświetlaniu.

Najlepsza widoczność. Z każdego
miejsca.

Zmiana położenia obiektywu za pomocą napędu 
mechanicznego umożliwia przełączenie trybu 
wyświetlania z pionowego na poziomy, bez 
przesuwania projektora oraz umożliwia jego 
instalacje pod dowolnym kątem. Ma to szerokie 
zastosowanie w sytuacjach, kiedy chcemy 
przedstawić obraz na suficie lub podłodze. Sześć 
oddzielnych opcjonalnych obiektywów, umożliwia 
wyświetlenie najwyższej jakości obrazu z różnych 
odległości nawet do 77,6 metra.

Zupełnie inny punkt widzenia

Jeśli musisz korzystać z wielu projektorów, możesz 
łączyć takie same obrazy z dwóch takich 
projektorów jak również korygować nierówności z 
powodu wyświetlania na wykrzywionych 
powierzchniach. Możesz również przedstawić dwa 
obrazy w tym samym czasie, korzystając z 
ustawień typu PiP (Picture in Picture) lub typu PBP 
(Picture By Picture). Opcjonalnie projektor PJ KU 
12000 oferuje możliwość zastosowania wysokiej 
jakości koła barw do uzyskania bardziej 
naturalnych i żywych kolorów.



PJ KU12000
SPECYFIKACJA GłÓWNA

OGÓLNE

System projekcji: Pojedynczy system czipowy DLP
Rozdzielczość: 1 920 x 1 200 pikseli
Panel: Rozmiar: 0,96"

Proporcje obrazu: 16:10
Jasność: 12 000 lumenów
Współczynnik kontrastu
(natywny):

5 000:1

Rozmiar ekranu projekcji: Zależy od rodzaju obiektywu
Odległość projekcji: Zależy od rodzaju obiektywu
Lampa: Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa
Żywotność lampy: Standardowo: 1 500 godzin (465 W)

Eco: 2 000 godzin (465 W)
Sygnały kompatybilne RGB
(analogowe, cyfrowe):

WUXGA

Sygnał wejściowy: NTSC, PAL, SECAM, HDTV, EDTV,
SDTV

Współczynnik zoom: Zależy od rodzaju obiektywu
Powiększanie: Sterowanie mechaniczne
Ostrość: Sterowanie mechaniczne
Złącza we/wy: D-SUB 9pin x 1 (PC Control), HDMI x

1, RJ45 (for control), TYPE-A x 1
(USB), DVI-D x 1, 3.5 mm mini Jack
x1/x2 , Computer In x 1, Computer
OUT x 1, 3D Sync x 1, 5BNC x 1, 3G-
SDI IN x 1, Video IN x 1

USB: Typ-A x 1 (USB 2.0 duża prędkość)
Mini USB x 1 (for service)

Sieć kablowa: RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-
TX/1000BASE-T)

Funkcje podstawowe: Auto keystone, przesunięcie
obiektywu , 360 stopni nachylenia,
Tryb pionowo, Obraz w obrazie,
Korekcja geometryczna, Blending

Funkcje sieci: PJ Link, Crestron, AMX
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 520 x 591 x 194 mm
Waga: 23,8 kg
Źródło zasilania: 100 - 240 V, 50/60 Hz

EKOLOGIA

Pobór mocy: Tryb pracy: 1 150 W
Tryb oszczędzania energii: 920 W

Zakres temepratury pracy: 0°C - 40°C
Wilgotność podczas pracy: 10% - 85%
Poziom hałasu: Stan oczekiwania: 38 dB

Tryb pracy: 41 dB

W ZESTAWIE

Kabel zasilajacy, Informacje wstępne/Podręcznik (Podręcznik
uruchomienia), VGA cable, CD-ROM z oprogramowaniem i instrukcja
obsługi w 23 językach, pilot, DVI-HDMI adapter

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

Replacement lamp Type 25, Replacement lens Type B1/B2/B3/B4/B5/B6,
Replacement colour wheel Type 1, Replacement air filter Type 5

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




