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Projektory standardowe



Wysokiej jakości projektory w atrakcyjnej cenie

Wydajne i wysokiej jakości projektory pomogą Ci uzyskać dokładnie taką jakość obrazu jakiej

potrzebujesz dzięki opcjom wyświetlania, takim jak HD, WXGA i XGA. Prosta instalacja, łatwe

dostosowanie funkcji oraz pozycji ekranu, a także szeroki zakres funkcji zoom (1,36x) oraz pionowe

przesunięcie obiektywu i 4 punktowa korekcja obrazu sprawią, że projekcja będzie idealna. Projektory

oferują również łączność z dwoma portami HDMI - jeden z nich obsługuje MHL - i bezprzewodową

projekcję za pomocą opcjonalnego adaptera Wi-Fi. Projektory te to idealne rozwiązanie dla Twojego

biznesu lub placówki edukacyjnej.

Proste w instalacji i obsłudze oraz doskonała łączność za pomocą HDMI, HDMI/MHL oraz Wi-Fi

Wiele funkcji i prosta regulacja projekcji ekranu

Nowoczesna technologia w przystępnej cenie

Niewielkie rozmiary i waga tylko 3 kg

Proste zarządzanie projektorem, żywotność lampy do 3000 godzin



Wysoka jakość i niskie koszty

Żywe kolory i wiele różnorodnych funkcji 

Pomimo bardzo atrakcyjnej ceny, projektory te oferują wiele
zaawansowanych funkcji. Dodatkowo mamy do wyboru możliwość
wyświetlania obrazu w różnej proporcji i rozmiarze rzeczywistym -
od trybu XGA, poprzez WXGA do formatu w trybie Full HD
(1080p).

Proste w instalacji i obsłudze

Kompatybilność z systemami Crestron i AMX pozwala efektywnie
zarządzać i integrować projektory z innymi urządzeniami. Możesz
w prosty sposób monitorować i kontrolować projektory, co sprawi,
że będziesz mógł skoncentrować się tylko na swojej pracy.

Łączność z wieloma urządzeniami 

Dzięki wielu opcjom łączności, w tym HDMI, HDMI/MHL i Wi-Fi
istnieje możliwość połączenia się z wieloma urządzeniami, i nie
potrzeba do tego dużego projektora. Projektory te zajmują
powierzchnie nie większą niż kartka formatu A4, co pozwala na ich
obsługę i zamontowanie praktycznie w dowolnym miejscu.

Idealna prezentacja

Zastosowanie aktualnych rozwiązań technicznych w tym
kompaktowym projektorze było dużym wyzwaniem. Szeroki zakres
funkcji zoom (1,36x), pionowe przesunięcie obiektywu, 4 punktowa,
pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu oraz inne
zaawansowane rozwiązania, to wszystko znajdziesz w
projektorach, które są przeznaczona dla Ciebie.



PJ HD5451/PJ WX5461/PJ X5461
Ogólna Specyfikacja

OGÓLNE

Interfejs (wejście): Wideo: HDMI, S-video
Audio: 3.5mm mini jack x2

Interfejs (wyjście): Wideo
Audio: 3.5mm mini jack (Audio OUT)

System projekcji: Single chip system DLP
Rozdzielczość: PJ HD5451: HD (1920 x 1080)

PJ WX5461: WXGA (1280 x 800)
PJ X5461: XGA (1024 x 768)

Jasność: 3 800/4 100/4 000 lumenów (PJ
HD5451, PJ WX5461, PJ X5461)

Współczynnik kontrastu
(natywny):

8 000:1

Przekątna ekranu projekcji: 40" do 300"
Odległość projekcji: od 130 do 850 cm (od tyłu urządzenia

do powierzchni projekcyjnej)
Żywotność lampy: Tryb standardowy: 3 000 godzin

Tryb Eco: 6 000 godzin
Źródło światła: Lampa rtęciowa
Współczynnik zoom: x1,36 (manual)
Wbudowany głośnik: 10 W monofoniczny
Funkcje sieci: PJ Link

Crestron
AMX

Wymiary (szer. x gł. x wys.): 314,2 x 223,5 x 91,8 mm
Waga: 3,2 kg
Obiektyw: Type: Wbudowany
Sterowanie: Mini USB

RJ45(LAN)
RS-232C (PC-control)

3D: DLP link
Blu-ray 3D

Keystone: Pionowy: +/- 30 stopni
Poziomy: Tak

- g/m²

EKOLOGIA

Pobór prądu: Tryb pracy: 350/350/352W
Tryb ekologiczny: 340/340/338W

Pobór prądu (Tryb ECO): przy 110v: 280W
przy 220v: 273/273/270W (PJ HD5451,
PJ WX5461, PJ X5461)

Zakres temepratury pracy: 5°C - 40°C
Wilgotność podczas pracy: 80%
Poziom hałasu: 37 dB (Tryb standardowy)

Tryb Eco: 31 dB

W ZESTAWIE

Projektor, Kabel zasilajacy, kabel VGA, CD-ROM z oprogramowaniem i
instrukcja obsługi w 23 językach, pilot, Torba, osłona na obiektyw

W celu sprawdzenia dostępności urządzeń oraz opcji i materiałów
eksploatacyjnych prosimy o kontakt z lokalnym dostawcą.

Certyfikaty ISO9001,
ISO14001, ISO27001
Wszystkie marki i/lub
produkty są nazwami
handlowymi ich właścicieli.
Specyfikacja i wygląd
zewnętrzny mogą ulec
zmianie bez uprzedniej
informacji. Kolor produktu
może różnić się od
przedstawionego w
broszurze. Zdjęcia w
broszurze nie są prawdziwymi
fotografiami i w wyglądzie
mogą pojawić się niewielkie
różnice.
Copyright © 2018 Ricoh
Europe PLC. All rights
reserved. Broszura, jej
zawartość i/lub wygląd nie
mogą być zmieniane,
adaptowane, kopiowane w
części i/lub całości ani
używane w innych
opracowaniach bez pisemnej
zgody Ricoh Europe PLC.www.ricoh.pl


