Projektory High End

PJ WXL6280
PJ WUL6280

Kontrast
10,000:1

Jasność
6000
lumenów

Interfejs
przyjazny dla
użytkownika

Podłączenie
HDMI

Zoom

Zdalna
kontrola

Projekcja laserowa wysokiej jakości obrazów dla
dużego audytorium
Potrzebujesz projektora wyświetlającego obrazy o wysokiej rozdzielczości dla dużego audytorium, który
wymaga minimalnych nakładów na jego konserwację. Firma Ricoh może spełnić takie oczekiwania zaawansowany projektor z laserowym źródłem światła o jasności do 6000 lumenów, wysokiej
rozdzielczości i oferującym w standardzie 20 000 godzin bezobsługowej pracy. Jest to projektor o
wysokiej rozdzielczości, idealnie sprawdzający się podczas konferencji biznesowych, wykładów w aulach,
w galeriach sztuki i innych miejscach, gdzie grupa uczestników liczy do 100 osób.
Możliwość wyboru rozdzielczości WXGA lub WUXGA uzyskanej dzięki laserowemu źródłowi światła, umożliwia
wyświetlanie obrazu o niezwykle dużym kontraście z wyjątkowym nasyceniem koloru
Laserowe źródło światła zapewnia bardzo długi standardowy czas pracy bez konieczności wymiany lampy,
wynoszący 20 000 godzin, co gwarantuje minimalną obsługowość i niskie TCO
Różne opcje podłączeń, w tym możliwość podłączenia zasilania, sygnału audio, wideo i sygnału sterującego
jednym kablem o długości do 100 metrów, w technologii HDBaseT
Wybór 5 obiektywów o różnym zoomie umożliwia wyświetlenie obrazu na ekranach o rozmiarach od 50 do 300
cali, z odległości nawet do 35,54 metra
Dzięki funkcji korekcji geometrii obrazu w poziomie i w pionie projektor można zainstalować przy dowolnym kącie
względem podłoża. Bogata gama funkcji obejmuje wyświetlanie PIP/PBP

Wyraźna i idealnie ostra laserowa
projekcja Twoich prezentacji
Szybkie i proste działanie projektora
dzięki technologii las

Różnorodne podłączenia urządzeń do
projektora

Najnowsza technologia laserowa w projektorze
pozwala uzyskać pełną jasność w niecałą minutę,
przy znacznie mniejszej emisji ciepła niż w
przypadku standardowej lampy - jest to korzystne
zarówno dla użytkownika, jak i dla środowiska.
Laserowe źródło światła zapewnia bardzo długi
standardowy czas pracy bez konieczności wymiany
lampy, wynoszący 20 000 godzin, co gwarantuje
minimalną obsługowość. W trybie Eco poziom
hałasu został zmniejszony do 35 db.

Obrazy można wyświetlać korzystając z różnych
źródeł podłączenia, PJ WXL6280/PJ WUL6280
oferuje rożne porty wejścia w tym w technologii
HDBaseT. Daje to możliwość podłączenia
zasilania, sygnału audio, wideo i sygnału
sterującego jednym kablem LAN o długości do 100
metrów. Podłączenie HDMI umożliwia wyświetlanie
obrazów o wysokiej jakości, a do portu USB pokaz
slajdów bez podłączenia do komputera.

Wysokiej rozdzielczości obraz dla
dużego audytorium
Oba modele oferują jasność 6000 lumenów,
natomiast PJ WUL6280 wykorzystuje rozdzielczość
WUXGA (1920 x 1200 pikseli), wyświetlając obraz
jakości HD na ekranie 16:10. Współczynnik
kontrastu 1200:1, zapewnia bardzo dobry odbiór
prezentacji przez grupę liczącą 10-100 osób, nawet
podczas długiego spotkania.

Różnorodne możliwości projekcji i
instalacji projektora
Możliwość
zainstalowania
projektora
pod
dowolnym kątem (0°-360°) i wyświetlania obrazu
na ścianie, suficie, podłodze, dzięki bogatej ofercie
5 obiektywów do wyboru. Tryb wyświetlania w
poziomie doskonale sprawdzi się w przypadku
cyfrowych tablic informacyjno-reklamowych i
mapowania
cyfrowego,
bez
konieczności
przenoszenia projektora. Korekcja zniekształceń
pozwala na wyświetlenie obrazu na nierównej
powierzchni. Bogata gama funkcji obejmuje
wyświetlanie PIP/PBP, co umożliwia przełączanie
się między dwoma źródłami obrazu, wyświetlanymi
w tym samym czasie.

PJ WXL6280/PJ WUL6280
SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE
System projekcji:

Single chip system DLP

Rozdzielczość:

PJ WUL6280: 1 920 x 1 200
PJ WXL6280: 1 280 x 800

Panel:

Proporcje obrazu: 16:10
PJ WUL6280: 0,67 cala
PJ WXL6280: 0,65 cala

Jasność:

6 000 lumenów

Współczynnik kontrastu
(natywny):

PJ WUL6280: 1 200:1 (10 000:1)
PJ WXL6280: 1 100:1 (10 000:1)

Rozmiar ekranu projekcji:

Zależy od rodzaju obiektywu

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
RJ-45 x 1 (LAN)
DVI-D x 1
HDBaseT x 1
Computer In x 1
Monitor Out x 1
USB Typ A x 1
YPBPR x 1
Wired in/out (3,5 mm phone jack) x 1
Service x 1

Sieć kablowa:

RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASETX/1000BASE-T)

Sieć bezprzewodowa:

IEEE 802.11a/b/g/n zgodne (Opcja)

Funkcje podstawowe:

Napisy kodowane, Security bar,
Kensington lock, 360 stopni
nachylenia, Tryb pionowo, Obraz w
obrazie, Korekcja geometryczna

Funkcje sieci:

PJ Link, Crestron, AMX

Wbudowany głośnik:

Brak

Wymiary (szer. x gł. x wys.):

484 x 509 x 185 mm

Waga:

18 kg

Źródło zasilania:

100 - 240 V, 50/60 Hz

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

EKOLOGIA
Poziom głośności dźwięku
(system kompletny):
Pobór mocy:

37 dB
Tryb pracy: 560 W
Tryb Eco 1: 340 W
Tryb uśpienia: 0,5 W

Zakres temepratury pracy:

5°C - 40°C

Wilgotność podczas pracy:

10% - 85%

Warunki przechowywania:

Temperatura: -10°C - 60°C
Wilgotność: 5% - 90%

W ZESTAWIE
Podręcznik konfiguracji i instrukcje bezpieczeństwa, Informacje
wstępne/Podręcznik (Podręcznik uruhcomienia), kabel RGB (VGA), kabel
zasilający 220V, pilot

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE
Wymienne obiektywy - Typ A1/A2/A3/A4/A5, Moduł Wi-Fi (wymagany
zasilacz USB AC/DC)
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