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Projektor podstawowy



Wiele możliwości za niewielką cenę

Oferując nowatorskie możliwości podłączenia urządzeń mobilnych, ta rodzina projektorów Ricoh 

stanowi podstawę naszej szerokiej gamy produktów z tej linii urządzeń. Nie ma utraty jakości obrazu 

wyświetlanego na urządzeniu mobilnym podłączonym do portu HDMI/MHL projektora, a obrazem 

wyświetlanym przez ten projektor. Są to projektory niewielkich rozmiarów i niewielkiej wadze - ważą 

tylko 2,6 kg. Dodatkowo posiadają intuicyjny w obsłudze panel użytkownika.

Dostępne modele to PJ S2440 (SVGA), PJ X2440 (XGA) & PJ WX2440 (WXGA)

Port HDMI/MHL do podłączeń urządzeń mobilnych

Niewielkie rozmiary, nowoczesny wygląd

Idealnie sprawdzą się w salach konferencyjnych, wykładowych i lekcyjnych

Żywotność lampy do 5 000 godzin



Różnorodność projekcji

Innowacyjny wygląd. Prosta obsługa 

Gotowe do pracy zaraz po uruchomieniu i bardzo proste w 
obsłudze, projektory te oferują prawdziwą jakość za rozsądną 
cenę, bez jej pogorszenia. Każdy model projektora z tej grupy 
urządzeń, jest rozwiązaniem niskobudżetowym, które pozwala na 
jego proste i szybkie uruchomienie. Innowacyjny wygląd idealnie 
dopasowuje się do każdego pomieszczenia.

Uniwersalne podłączenie 

Oferowane projektory mają różne opcje połączenia, dwa porty 
HDMI, w tym jeden port typu HDMI/MHL. Dzięki podłączeniu 
MHL każde urządzenie mobilne obsługujące ten standard, można 
podłączyć do projektora. Dzięki takiemu rozwiązaniu można 
podłączać różne urządzenia mobilne bezpośrednio do projektora.

Jakość i wytrzymałość jakiej potrzebujesz 

Maksymalny czas pracy wynosi 5 000 godzin. Dzięki długiej 
żywotności lampy, projektory PJ S2440, PJ X2440 oraz PJ 
WX2440 będą nam służyły przez długi czas. Wyświetlane 
prezentacje i obrazy są bardzo dobrej jakości i w wysokiej 
rozdzielczości.

Prosta i szybka konfiguracja

Dzięki niewielkim rozmiarom projektorów i prostej obsłudze można
umieścić je w każdym miejscu. Idealnie sprawdzają się w dużych
salach konferencyjnych, wykładowych lub lekcyjnych.



PJ S2440/PJ WX2440/PJ X2440
SPECYFIKACJA GłÓWNA

OGÓLNE

Interfejs (wejście): Wideo:  HDMI oraz HDMI/MHL 
(PJ WX2440 , PJ X2440)
D-sub15 (Computer) 
Audio: 3.5mm mini jack

Interfejs (wyjście): Audio:
3.5mm ST mini jack (Audio OUT)

System projekcji: Single chip system DLP
Rozdzielczość: SVGA (800x600) (PJ S2440) 

XGA (1024x768) (PJ X2440) 
WXGA (1280x800) (PJ WX2440)

Jasność: 3 000 lumenów (PJ S2440) 
3 100 lumenów (PJ WX2440) 
3 000 lumenów (PJ X2440)

Współczynnik kontrastu
(natywny):

2 000:1 (PJ S2440)
2 000:1 (PJ WX2440)
2 200:1 (PJ X2440)
8 000:1
Od 30" do 300"

Współczynnik kontrastu: 
Przekątna ekranu projekcji: 
Odległość projekcji (od tyłu 
projektora do powierzchni 
ekranu):

1,2 m do 12 m (PJ S2440) 
1,1 m do 10 m (PJ WX2440)
1,2 m do 12 m (PJ X2440)

Współczynnik projekcji: 1,1:1
Żywotność lampy: Standardowa: 5 000 godzin

Tryb Eco: 6 000 godzin
Lampa rtęciowaŹródło światła: 

Współczynnik zoom: 
Funkcje podstawowe: 
Wbudowany głośnik: 
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 
Waga:
Obiektyw:
Sterowanie:

3D:

Keystone:

1,1
Ochrona hasłem
2W monofoniczny 
298 x 237 x 101 mm 
2,6 kg
Wbudowany
RS-232C (PC-control) 
USB typ A (Firmware update) 
DLP link
Blu-ray 3D
+/- 40 stopni

EKOLOGIA

Pobór prądu (max): Tryb pracy: 250 W
Tryb ekologiczny: 210 W

5°C - 40°CZakres temepratury pracy: 
Wilgotność podczas pracy: 80% (PJ S2440)

70% (PJ WX2440)
70% (PJ X2440)

Poziom hałasu: Tryb Eco: 31 dB

W ZESTAWIE

Kabel zasilajacy, VGA cable, CD-ROM z oprogramowaniem i instrukcja
obsługi w 23 językach, pilot, osłona na obiektyw

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

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 © 2017 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




