
PJ X5460
PJ WX5460
PJ HD5450

Serviços de comunicação

Lâmpada
robusta

4100/3500 lm

HDMI e 3DApenas 3kg

Contraste
elevado

23 idiomas



Projetores fiáveis e acessíveis para necessidades
de apresentação diversificadas

Estes novos projetores da Ricoh são compactos e oferecem uma solução acessível para a realização de

apresentações. As suas práticas funcionalidades fazem com que estes projetores sejam fáceis de usar

em qualquer escritório. Os seus 4000 lúmens proporcionam um brilho elevado e cores vivas para uma

visualização confortável. O design robusto torna estes projetores duráveis e fiáveis, necessitando apenas

o mínimo de manutenção por parte do utilizador. O EcoMode contribui para uma maior durabilidade da

lâmpada, reduzindo os custos com substituição e energia. O modelo PJ HD5450 oferece uma imagem

de elevada definição para conteúdos HD, caso seja necessário.

Tecnologia BrilliantColor™ para melhorar as cores secundárias

Variadas opções de conetividade para uma escolha flexível

Fácil operação com controlo remoto a partir do dispositivo de entrada ou através da rede local

Excecional qualidade de lente para apresentações claras

Diversidade de modelos: Full HD 1080p, WXGA ou XGA



Simplicidade e leveza com qualidade de
imagem

Design compacto e utilização fácil

Estes económicos projetores são intuitivos de usar
e não requerem formação especializada. São
pouco mais largos do que uma folha A4 e pesam
apenas 3,2kg, pelo que são fáceis de transportar e
configurar onde for mais conveniente.
Adicionalmente, as suas práticas funcionalidades,
como o altifalante integrado de 10W, significam
que não precisará de mais nada para as suas
apresentações.

Imagens vivas e nítidas

Com 4000 lúmens, as imagens projetadas são
brilhantes e confortáveis de visualizar durante
períodos prolongados. A tecnologia avançada
BrilliantColor™ permite o processamento com 6
cores, melhorando as cores secundárias. Uma
lâmpada dura até 3000 horas em modo standard,
podendo durar até 4000 horas com EcoMode, que
diminui a luminosidade e reduz o consumo de
energia.

Diversidade nas opções de
conetividade

Todos os modelos possuem interfaces HDMI para
a projeção de imagens de elevada qualidade,
incluindo conteúdos 3D (são necessários óculos
3D opcionais), rentabilizando assim o seu
investimento em termos de utilização futura. Os
projetores também têm portas de entrada para dois
computadores além de ligação de rede. Incluem
igualmente uma porta de saída para um monitor e
uma ligação de saída de áudio para ligar a um
sistema áudio externo, se necessário.

Operação simples e fiável

A robustez do harware significa que pode confiar
nesses projetores para todas as suas
necessidades de apresentação. A excelente
qualidade da lente proporciona imagens nítidas e
vivas para o seu público e o controlo remoto facilita
a operação por parte do utilizador. Com o modo de
elevado contraste de 10 000:1 é possível fazer
apresentações com cores vivas que realmente
cativarão o seu público!



PJ X5460/PJ WX5460/PJ HD5450
PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

Sistema de projeção: DLP de chip único
Resolução: X5460: 1 024 x 768, WX5460: 1 280 x

800, HD5450: 1 920 x 1 080
Painel: PJ WX5460/HD5450: 0,65

polegada(s)
PJ X5460: 0,55 polegada(s)

Brilho: X5460: 4 000 lúmen(s) , WX5460: 4
100 lúmen(s), HD5450: 3 500 lúmen(s)

Escala de contraste: WX5460/HD5450: 2 000:1
X5460: 2 200:1

Escala de contraste elevado: 10 000:1
Tamanho do ecrã de projeção: WX5460: 30"-300"

X5460: 30"-300"
HD5450: 38"-300"

Distância de projeção: X5460: 1,2 a 12 m , WX5460: 1 a 10
m , HD5450: 1,5 a 10 m

Escala de projeção: X5460: 1,95-2,15:1 , WX5460:
1,55-1,7:1 , HD5450: 1,5-1,8:1

Lâmpada: Lâmpada de mercúrio de elevada
pressão

Vida útil da lâmpada: Standard: 3 000 horas (260 W)
Eco: 4 000 horas (260 W)

Sinais RGB compatíveis
(analógicos, digitais):

Ecrã real (X5460/WX5460: WXGA,
XGA, SVGA, VGA, HD5450: WXGA,
XGA, SVGA, VGA, FHD, WSXGA,
WXGA+, SXGA), Representação com
compactação (PJ X5460: UXGA,
SXGA, WXGA, PJ WX5460: UXGA,
SXGA, PJ HD5450: UXGA)

Sinais de entrada: NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43,
PAL-M, PAL-60

Frequência de leitura compatível
com RBG analógico:

Horizontal: 30 a 100 kHz
Vertical: 50 a 85 Hz

Zoom: x1,1 (manual)
HD5450 : x1,2 (manual)

Ligações (X5460/WX5460): Mini D-SUB15pin x 2 (Computer IN),
Mini D-SUB15pin x 1 (Monitor OUT),
Mini DIN 4pin x 1 (S-Video), 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, RJ45 (para
controlo remoto)

Ligações (HD5450): Mini D-SUB15pin x 1 (Computer IN),
Mini DIN 4pin x 1 (S-Video), RCA 1pin
x 1 (Video), D-SUB 9pin x 1 (RS-232C)
(PC Control), Mini Jack x 1 (Audio1 IN,
Audio OUT), USB-TYPE-minB x1,
HDMI(1.4) x 2, RJ45 (para controlo
remoto)

Funcionalidades básicas: Silêncio (em branco), Pausa,
Redimensionar (ampliar), Eco Mode,
Projeção 3D (suportada), Modo de cor
de parede, Barra de segurança,
Bloqueio Kensington

Sistema áudio integrado: 10 W mono
Dimensões (L x P x A): 314,2 x 223,5 x 101,7 mm
Peso: 3 kg
Idiomas suportados: Inglês, Alemão, Francês, Italiano,

Castelhano, Neerlandês, Sueco,
Norueguês, Dinamarquês, Finlandês,
Húngaro, Checoslovaco, Polaco,
Português, Russo, Coreano, Chinês
Tradicional, Chinês Simplificado,
Turco, Árabe, Indonésio, Japonês,
Tailandês

Fonte de alimentação: 100 - 240 V, 50/60 Hz

ECOLOGIA

Consumo de energia: Potência de operação: 347 W
Temporizador de poupança de
energia: 292 W
Modo de espera: 0,5 W

Temperatura para operação: 5°C - 40°C
Humidade para operação: 80%
Condições de armazenamento: Temperatura: -20°C - 60°C
Nível de ruído: Standard mode: 37 dB

Eco Mode: 34 dB

ACESSÓRIOS

Cabo de alimentação, Cabo RGB, CD-ROM com manual, Controlo
remoto, Caixa para transporte, Tampa da lente

OPÇÕES

RICOH PJ 3D glasses Type 2

CONSUMÍVEIS

Replacement lamp Type16

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

Com certificações ISO9001,
ISO14001 e ISO27001
Todas as marcas e/ou nomes
de produtos são marcas
comerciais dos respetivos
proprietários. As
especificações e o aspeto
externo estão sujeitos a
alterações sem aviso prévio.
A cor do equipamento pode
variar da cor apresentada no
catálogo. As imagens neste
catálogo não são fotografias
reais e podem existir
pequenas diferenças de
pormenor.
Copyright © 2015 Ricoh
Europe PLC. Todos os
direitos reservados. Este
catálogo, os seus conteúdos
e/ou formatação não podem
ser modificados e/ou
adaptados, copiados
parcialmente ou no todo e/ou
incorporados noutros
trabalhos sem a prévia
permissão por escrito por
parte da Ricoh Europe PLC.www.ricoh-europe.com


