Projetor de entrada de gama

PJ X4340

Conetividade
HDMI

Contraste: 10
000:1

3-30 pessoas

Dimensões
compactas

3000 lúmens

VGA com 3D

O projetor simples para apresentações de topo
Se precisa de um projetor compacto para apresentações em salas de reuniões pequenas com 30
participantes, o PJ X4340 é a solução ideal. Com design compacto e peso inferior a 3kg, este projetor de
distância de projeção curta é perfeito para reuniões de trabalho e aulas educativas. Oferece uma
variedade de funcionalidades como função HDMI que lhe permite projetar conteúdo HD, incluindo
imagens 3D usando óculos 3D opcionais. A luminosidade de 3000 lúmens projeta imagens vibrantes
com um contraste de até 10 000:1 no modo imageCare, que permite ainda 10 000 horas de vida útil da
lâmpada.
HDMI, VGA e terminais compostos permitem opções de conectividade flexíveis
Distância de projeção curta que reduz o incómodo da luz nos olhos e elimina as sombras no ecrã
Facilmente transportado para uma rápida configuração em pequenos escritórios e salas de aula
Focagem automática poupa tempo e esforço
Projete imagens de 80 polegadas a partir de apenas 80 cm da superfície de projeção

Resolução nítida e de qualidade para um
público exigente
Excelente qualidade de imagem com
focagem automática
A elevada qualidade de imagem é garantida devido
à combinação de 3000 lúmens de brilho e um
contraste até 10 000:1 no modo imageCare. Isto
significa que pode projetar imagens vivas com
cores vibrantes, captando assim a atenção do seu
público. A focagem automática garante ainda
imagens claras e nítidas, poupando tempo de
configuração e a necessidade de ajuste manual,
permitindo que a sua apresentação nunca seja
interrompida.

HD e 3D
A variedade de opções de conetividade, incluindo
porta HDMI, permite uma ligação flexível de
dispositivos de entrada. Isto significa que pode
projetar conteúdo de dispositivos HD e
apresentações 3D a partir de leitores Blu-ray ou
DVD, rentabilizando o seu investimento em termos
de utilização futura (são necessários óculos 3D
opcionais). Inclui igualmente uma porta de saída
para um monitor e uma ligação de saída de áudio
para ligar a um sistema áudio externo, se
necessário.

Design inteligente com distância de
projeção curta

Faça apresentações em praticamente
qualquer lugar

A distância de projeção curta significa que pode
fazer as suas apresentações em salas pequenas
que normalmente não seriam aptas para o efeito.
Tem também a vantagem de eliminar a
luminosidade que incomoda o público quando o
projetor se encontra no fundo da sala. Impede
ainda que obstruções à luz de projeção causem o
aparecimento de sombras no ecrã. Com este
design inovador, a ventilação é na parte frontal do
equipamento, fazendo com que possa colocar o PJ
X4340 na extremidade de uma mesa sem emitir
ruído.

Com uma área pouco maior do que uma folha de
papel A4 e apenas 2,8kg de peso, o PJ X4340 é
fácil de transportar e simples de configurar onde
quer que seja. Embora seja compacto, leve e
apropriado para salas pequenas, o PJ X4340
projeta apresentações com uma elevada qualidade
de imagem para até 30 pessoas. Um sistema áudio
de 8W significa que não é necessário ligar a um
sistema de som externo em apresentações de
última hora.

PJ X4340
PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

OPÇÕES
RICOH PJ 3D glasses Type 2

Sistema de projeção:

DLP de chip único

Resolução:

786 432 pixels (1 024 x 768)

Painel:

Tamanho do painel: 0,55 polegada(s)
Escala de visualização: 4:3

CONSUMÍVEIS

Brilho:

3 000 lúmen(s)

Replacement lamp Type15

Reprodução de cores:

1 073 000 000 cores

Escala de contraste:

2 200:1

Escala de contraste elevado:

10 000:1

Tamanho do ecrã de projeção:

40" a 200"

Distância de projeção:

51 a 254 cm (da parte traseira da
unidade até superfície de projeção)

Escala de projeção:

0,617:1

Lâmpada:

Lâmpada de mercúrio de elevada
pressão

Vida útil da lâmpada:

Standard: 3 500 horas (240 W)
Eco: 5 000 horas (190 W)
Eco mode 2: 5 000 horas (160 W)
Auto: 10 000 hours

Sinais RGB compatíveis
(analógicos, digitais):

Ecrã real: 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), WXGA (1 280 x 800)

Sinais de entrada:

NTSC-M, PAL, SECAM, NTSC4.43,
PAL-M, PAL-N, NTSC-J, PAL-60

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

Frequência de leitura compatível Horizontal: 15 a 911 kHz
com RBG analógico:
Vertical: 24 a 85 Hz
Foco:

Manual

Connection terminal:

Mini D-SUB15pin x 1 (Computer IN),
Mini D-SUB15pin x 1 (Monitor OUT),
RCA 1pin x 1 (Video), D-SUB 9pin x 1
(RS-232C) (PC Control), Mini Jack x 1
(Audio1 IN, Audio2 IN, Audio OUT),
USB-TYPE-minB x1, HDMI(1.4) x 1

Funcionalidades básicas:

Eco Mode, Legendas, Projeção 3D
(suportada)

Sistema áudio integrado:

8 W mono

Dimensões (L x P x A):

220 x 86 x 288 mm

Peso:

2,8 kg

Idiomas suportados:

Inglês, Alemão, Francês, Italiano,
Castelhano, Neerlandês, Sueco,
Norueguês, Húngaro, Checoslovaco,
Polaco, Português, Russo, Coreano,
Chinês Tradicional, Chinês
Simplificado, Árabe, Tailandês,
Kazakh, Hindi

Fonte de alimentação:

100 - 240 V, 50/60 Hz

ECOLOGIA
Consumo de energia:

Potência de operação: 295 W
Temporizador de poupança de
energia: 240 W
Modo de espera: 0,5 W

Temperatura para operação:

5°C - 35°C

Humidade para operação:

20% - 80% (sem condensação)

ACESSÓRIOS
Cabo RGB, Cabo de alimentação, CD-ROM com manual, Controlo
remoto, Tampa da lente

www.ricoh-europe.com
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