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Superior qualidade de imagem e fácil utilização
para todas as suas necessidades de projeção

Os Ricoh PJ X5580 / PJ WU5570 foram concebidos para ir ao encontro de todas as suas necessidades

de projeção, oferecendo uma apresentação de elevada qualidade digital em ecrãs até 300 polegadas

para públicos até 50 pessoas. A qualidade de imagem é excecional, com uma variedade de resoluções

XGA e WUXGA à escolha. Instalação simples e operação fácil com os mais recentes utilitários de gestão

para uma projeção descomplicada. Com um sistema áudio de 10W integrado e uma panóplia e opções

de conetividade, estes equipamentos são a solução para todo o tipo de aplicações, incluindo empresas,

ensino e eventos.

Os modelos XGA e WUXGA oferecem respetivamente 5500 e 6000 lúmens e um elevado contraste de 9000:1

para imagens com qualidade e cores vivas

A instalação é fácil graças à função de correção automática de imagem com desvio horizontal e vertical da lente,

eliminando desta forma a distorção trapezoidal

A compatibilidade com os mais recentes utilitários de gestão de rede facilitam a operação para apresentações

planeadas ou imprevistas em salas de média dimensão

O excelente sistema áudio de 10W integrado permite ouvir o som com facilidade em salas grandes, poupando-lhe

a necessidade de configurar um sistema áudio externo

As diversas opções de conetividade, incluindo wireless LAN, suportam uma variedade de equipamentos de

entrada como computadores de rede, unidades de armazenamento USB e fontes HD como leitores Blu-ray



Soberba resolução de imagem, brilho e
imensas funcionalidades

Diversas resoluções disponíveis para
a solução ideal

Procura imagens de qualidade, com elevada
resolução e cores vivas para captar a atenção do
seu público? Os PJ X5580 / PJ WU5570
asseguram apresentações de qualidade para
grupos de 10 a 50 pessoas, até 13,5 metros do
ecrã. A robustez do brilho permite projetar em
ecrãs de 30 a 300 polegadas, proporcionando
liberdade na escolha do local para a realização de
apresentações.

Opções de conetividade avançadas

Uma ampla variedade de opções de conetividade
permite ligar a diversas fontes. Estão disponíveis
duas portas HDMI, incluindo uma MHL para a
ligação de dispositivos móveis como smart phones.
Uma ligação de rede permite a entrada de
dispositivos remotos ligados em rede e uma porta
USB possibilita a visualização de apresentações
sem recurso a computador. É fornecida uma porta
VGA convencional, bem como a mais recente
DisplayPort.

Resolução de qualidade HD e
imagens com elevado contraste

O PJ WU5570 oferece uma combinação de
resolução WUXGA de 1920 x 1200 pixels e um
elevado contraste de 9000:1. Isto significa que
pode apresentar conteúdos de qualidade HD a
partir de fontes de entrada como um leitor Blu-ray
num ecrã com proporções 16:10. O público
desfrutará de uma visualização confortável, mesmo
em apresentações mais prolongadas.

Instalação flexível e utilização fácil

O desvio vertical e horizontal da lente com
correção de distorção trapezoidal proporciona total
flexibilidade na instalação de forma a permitir que
escolha o local mais adequado para a sua sala de
projeção. A operação também é fácil porque os PJ
X5580/ PJ WU5570 são compatíveis com os
utilitários de controlo e gestão de rede mais
recentes incluindo Crestron, AMX e PJ Link. Un
dongle wireless opcional permite-lhe também
utilizar o equipamento sem ligação de rede
cablada.



PJ X5580/PJ WU5570
PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

GERAL

Sistema de projeção: DLP de chip único
Resolução: PJ X5580: 1 024 x 768

PJ WU5570: 1 920 x 1 200
Ecrã: PJ X5580: 0,7 polegadas

PJ WU5570: 0,67 polegadas
Aspect ratio: PJ X5580: 4:3

PJ WU5570: 16:10
Brilho: PJ X5580: 6 000 lumen

PJ WU5570: 5 500 lumen
Escala de contraste: 9 000:1
Tamanho do ecrã de projeção: 30" a 300"
Distância de projeção: 1 a 13,5 m (desde a parte traseira da

unidade até à superfície de projeção)
Escala de projeção: PJ X5580: 1,3-2,2

PJ WU5570: 1,2-2,2
Lâmpada: Lâmpada de mercúrio
Vida útil da lâmpada: Standard: 3 000 horas (365 W)

Eco mode 1: 4 000 horas (292 W)
Zoom: 1,8
Zoom: Manual
Foco: Manual
Ligação: 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 9 pinos x 1 (RS-232C)
(Controlo PC)
HDMI 1/ MHL in x1
HDMI 2 in x1
Display port x1
3.5 mm mini Jack x1/x2
RCA audio jack (Left/Mono) x1
RCA audio jack (Right) x1

USB: Type-A x 1
Rede cablada: RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-

TX/1000BASE-T)
Wireless LAN: Conformidade com IEEE

802.11a/b/g/n
Funcionalidades básicas: Silêncio (em branco), Pausa,

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, Firmware update

Sistema áudio integrado: 10 W x 2
Dimensões (L x P x A): 424 x 356 x 150 mm
Peso: 6,35 kg
Fonte de alimentação: 100 - 240 V, 50/60 Hz

ECOLOGIA

Nível de potência sonora
(equipamento completo):

35 dB

Consumo de energia: Potência de operação: 495 W
Temporizador de poupança de
energia: 395 W
Modo de espera: 1 W

Temperatura para operação: 5°C - 40°C
Humidade para operação: 20% - 80%
Condições de armazenamento: Temperatura: -20°C - 60°C

Humidade: 20% - 80%

ACESSÓRIOS

Guia de configuração e instruções de segurança, Leia Este Documento
Primeiro / Manual (Guia de Iniciação), Cabo RGB, Cabo de alimentação,
CD-ROM com manual, Controlo remoto, Tampa da lente, Filter (built-in)

CONSUMÍVEIS

Replacement lamp Type 22

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais
e software, consulte o seu distribuidor local da Ricoh.
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ISO14001 e ISO27001
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