Projetor de entrada de gama

PJ WXC1110

Um projetor de qualidade que cabe no seu bolso.
Se procura um projetor portátil, versátil e flexível que vá ao encontro do seu trabalho, este equipamento
é a resposta. É perfeito para comunicações e apresentações em escritórios e salas de aula, uma vez que
é fácil e permite a projeção em praticamente qualquer lugar quando está em deslocação, pelo que
poderá sempre transmitir a sua mensagem. É rápido de configurar e fácil de usar, além de oferecer uma
fiabilidade excecional e todas as inovações que necessita para fazer as suas apresentações brilhar.
Projeção LED com mais de 20 000 horas de vida útil (em modo de brilho) – não é necessário substituir a lâmpada
e, por isso, requer pouca manutenção.
Projeção a distâncias curtas – projeção de 0,8 - sendo perfeito para espaços pequenos, salas de aula/reuniões
bem como para usar em ecrãs de tamanho geral.
Muito compacto no tamanho, superleve no peso e portátil para ser levado para qualquer lado.
600lm de brilho e nitidez de imagem.
Perfeito para levar em deslocações graças à sua opção de bateria.

Dimensões compactas. Grande impacto.
Apresentações sem percalços.
Este novo modelo foi concebido a pensar na
mobilidade no trabalho. E porque é tão leve e
compacto, as suas apresentações e projeções vão
consigo para onde for. Por isso, se tiver de ir de um
lugar para outro na sua empresa, ou for um
especialista que está sempre fora do escritório,
este é o projetor que proporciona uma melhor
capacidade de comunicação num contexto
profissional.

Mantenha-se conectado. Onde quer
que esteja.
Não interessa se é um perito em apresentações ou
está apenas a começar, este projetor facilita-lhe a
tarefa. A sua rápida configuração e interface fácil
de usar significa que pode concentrar-se no que é
importante - deixe a tecnologia para nós. E as
opções de conetividade – incluindo WiFi/WLAN
através da dongle opcional EZCast Pro –
significam que pode projetar ou fazer
apresentações praticamente em qualquer lugar.

Funcionamento sem interrupções.
Quando não há corrente.
Uma inovação é a lâmpada LED de extralonga
duração, o que significa não é preciso mudar a
lâmpada. Outras três inovações são a projeção a
curta distância, a fiabilidade e 600lm neste
equipamento extremamente compacto. Mas o que
é realmente impressionante é a versatilidade de
opções. Ideal para áreas onde a alimentação de
energia é instável ou inexistente, há a possibilidade
de backup de bateria, o que significa que poderá
continuar a apresentação, quando outros
projetores parariam.

PJ WXC1110
PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

GERAL
Sistema de projeção:

0,45" WXGA DMD Chip

Resolução:

1 024 000 pixels (1 280 x 800)

Ecrã:

Tamanho do painel: 0,45 polegadas
Proporções: 16:10

Brilho:

600 lúmens

Reprodução de cores:

16 700 000 cores

Escala de contraste:

600:1

Escala de contraste elevado:

40 000:1

Tamanho do ecrã de projeção:

25" a 200"

Distância de projeção:

0,43-3,44 m (a partir do ponto de
projeção até ao ecrã)

Fonte de luz:

LED RGB

Vida útil LED:

Modo de brilho: 20 000 horas
Eco Mode: 30 000 horas

Sinais RGB compatíveis
(analógicos, digitais):

Ecrã real: WXGA (1 280 x 800), XGA
(1 024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA
(640 x 480)
Representação com compactação:
UXGA (1 600 x 1 200), SXGA (1 280 x
1 024)

Sinais de entrada:

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

Frequência de leitura compatível Horizontal: 15 a 91 kHz
com RBG analógico:
Vertical: 24 a 120 Hz
Foco:

Manual

Ligação:

Mini D-SUB15pin x 1 (Computer IN),
HDMI x 1, TYPE-A x 1 (USB),
Entrada/Saída cablada (ficha de 3,5
mm)

Wireless LAN:

Conformidade com IEEE
802.11a/b/g/n

Funcionalidades básicas:

Silêncio (em branco), Redimensionar
(ampliar), Correção automática de
distorção trapezoidal, Proteção com
palavra-passe, Logótipo de utilizador,
Eco Mode, Projeção 3D (suportada),
Modo de cor de parede, Bloqueio
Kensington, Atualização de firmware

Sistema áudio integrado:

1,5 W mono

Dimensões (L x P x A):

112,5 x 50,5 x 105 mm

Peso:

0,45 kg

Fonte de alimentação:

100 - 240 V, 50/60 Hz

Com certificações ISO9001,
ISO14001 e ISO27001

ECOLOGIA
Consumo de energia:

Potência de operação: 76 W
Modo de espera: 0,5 W

Temperatura para operação:

5°C - 40°C

Humidade para operação:

80%

Nível de ruído:

Modo standard: 34 dB
Eco Mode: 24 dB

ACESSÓRIOS
Leia Este Documento Primeiro / Manual (Guia de Iniciação), Cabo RGB,
CD-ROM com manual, Controlo remoto com pilhas, Adaptador AC/Ficha
AC, Bolsa de transporte, Tampa da lente

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

www.ricoh-europe.com
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