Wysokiej jakości projektory

PJ WX5361N
PJ X5371N

Idealne rozwiązanie do wszystkich pomieszczeń
Popraw jakość Twoich prezentacji i pokazów dzięki projektorom RICOH PJ WX5361N/PJ X5371N.
Znakomita projekcja o natężeniu światła 5000/4500 lm, która dodatkowo wspierana jest przez wysoce
specjalistyczny 16-watowy głośnik, zapewnia najwyższą jakość zdjęć i wysokiej jakości odbiór Twoich
prezentacji. Projektory te posiadają wiele możliwości podłączania do sieci przewodowej lub
bezprzewodowej, zgodność sieciową oraz pomocne instrukcje wyświetlane na ekranie, które gwarantują
proste i szybkie rozpoczęcie prezentacji. Można je w łatwy sposób zainstalować w dowolnym miejscu, a
dodatkowo są kompatybilne ze wszystkimi rozwiązaniami Ricoh.
Wysoka jakość, moc oraz jasność
Projekcja na ekranach aż do 300 cali
Pionowa i pozioma korekcja geometrii koryguje zniekształcenia obrazu
Duże powiększenie/Zoom oraz możliwość przesunięcia obiektywu dla wygodnej instalacji
Dwa tryby Eco, które przedłużają żywotność lampy i zmniejszają wpływ na środowisko naturalne

Wzmocnij projekcję
Potężny 16-watowy głośnik zapewnia imponujący,
donośny dźwięk podczas prezentacji nawet w
dużych salach konferencyjnych i klasach.
Zniekształcenia geometrii, które występują podczas
projekcji można w łatwy sposób usunąć.
Umieszczenie projektora jest proste dzięki poziomej i
pionowej korekcji zniekształceń obrazu, które pasują
do kąta nachylenia ustawienia projektora. 1,7 Zoom
umożliwia zmianę odległości projekcji, a funkcja
przesuwania obiektywu pozwala na regulację obrazu
w górę i w dół bez konieczności przenoszenia
projektora.

Gotowość sieciowa i niski pobór
energii
Szeroka gama złączy rozszerza zakres
zastosowania. Po podłączeniu projektora do różnych
urządzeń, dodatkowo można zwiększyć możliwości
projektorów. Tryb Eco automatycznie reguluje
natężenia światła, aby zmniejszyć pobór energii
nawet o 18%. Dodatkowo można zredukować
zużycie energii wybierając w menu tryby Eco1/
Eco2.

Kompleksowe rozwiązania biurowe
Ricoh
Proste w instalacji i obsłudze
Prowadzenie prezentacji jest proste dzięki
połączeniu projektora z komputerem za pomocą
kabla USB (opcja). Dodatkowe operacje to:
przełączanie sygnału wejściowego, wyciszenie
dźwięku i wygaszenie oraz czasowe zatrzymanie
obrazu z komputera. Wyświetlane na ekranie
wskazówki ułatwią podłączenie, gdy brakuje sygnału
wejściowego do projektora. Wyłączenie obrazu i
dźwięku w trakcie prowadzenia projekcji jest
możliwe, ponieważ osłona obiektywu wraz z
funkcjami AV mute są połączone. Otwór
wentylacyjny umieszczony z przodu projektora
uwalnia słuchacza od emitowanego gorącego
powietrza.

Niezależnie od tego jakiego urządzenia potrzebujesz
w swoim biurze - drukarki, kopiarki, faksu,
urządzenia wielofunkcyjnego czy zaawansowanego
oprogramowania – to wszystko znajdziesz w firmie
Ricoh.
Nasze rozwiązania są dostosowane do
specyficznych potrzeb, problemów i wyzwań klienta.
Jeśli szukasz możliwości redukcji kosztów, poprawy
wydajności, zwiększenia bezpieczeństwa informacji
lub ograniczenia wpływu na środowisko, pomożemy
Ci znaleźć odpowiedź. Po wdrożeniu naszych
rozwiązań oferujemy także, kompleksową obsługę
posprzedażową.

PJ WX5361N/PJ X5371N
SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

W ZESTAWIE
Main unit, Kabel zasilajacy, RGB (VGA), CD-ROM z oprogramowaniem i
instrukcja obsługi w 16 językach, papierowa, skrócona instrukcja obsługi,
pilot

System projekcji:

LCD

Rozdzielczość:

PJ WX5361N: WXGA (1 280x800
pixels)
PJ X5371N: XGA (1 024x768 pixels)

Kształt panela:

Panel size: 0,63 (WXGA)/0,59 (XGA)
Aspect ratio: 16:10 (WXGA) - 4:3 (XGA)

OBSŁUGIWANE SYSTEMY OPERACYJNE

Jasność:

PJ WX5361N: 4 500 lumen
PJ X5371N: 5 000 lumen

Advanced Network Utility :

Windows XP SP3 lub nowszy
Windows Vista SP2 lub nowszy
Windows 7
Windows 8
Mac OS X

Projection management utility /
JPEG conversion utility:

Windows XP SP3 lub nowszy
Windows Vista SP2 lub nowszy
Windows 7
Windows 8

Powtarzalność koloru:

1 070 000 000 kolorów

Współczynnik kontrastu:

4 000:1

Rozmiar ekranu projekcji:

25" do 300"

Odległość projekcji:

0,7/6 do 14,6/13,8 cm (od tyłu
urządzenia do powierzchni
projekcyjnej)

Lampa:

Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa

Żywotność lampy:

Standardowo: 3 500 godzin (270 W)
Eco: 4 000 godzin (214 W)
Eco mode 2: 6 000 hours (163 W)

Sygnał wejściowy:

NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43, PALM, PAL-N, PAL-60

Kompatybilny format pamięci
USB:

Obraz nieruchomy: JPEG
Obraz ruchomy: MPEG2

Interfejs (wszystkie modele):

HDMI x2

USB:

Typ-A x 1 (USB 2.0 duża prędkość)

Sieć kablowa:

RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-TX/
1000BASE-T)

Sieć bezprzewodowa (Opcja):

IEEE 802.11a/b/g/n zgodne

Funkcje podstawowe:

Mute (Puste), Freeze, Zmiana rozmiaru
(Powiększenie), Auto keystone,
Ochrona hasłem, Tryb tablicy, Blokada
klawiatury, Logo użytkownika, NCE
(Natural Color Enhancer), Eco mode,
Carbon meter, Closed captioning,
Simple DICOM, Zegar prezentacji,
Zegar zasilania, Sterownik myszki, Tryb
Auto-eco, 2 Eco Modes (1 Eco: 80%
jasności, 2 Eco: 60% jasności), przednie
odprowadzenie, 4 punktowa korekcja
keystone, przesunięcie obiektywu

Funkcje sieci:

Projekcja sieci, Wiele ekranów (1 PC do
4 projektorów), Funkcje serwera
projekcji, Zarządzenie projektorem, PJ
Link, Crestron Roomview, Wi-fi, Alert
Mail, HTTP server function

Wbudowany głośnik:

16 W mono

Wymiary (szer. x gł. x wys.):

398 x 276 x 127 mm

Waga:

4,3 kg

Źródło zasilania:

100 - 240 V, 50/60 Hz

W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania
prosimy skontaktować się z lokalnym autoryzowanym dostawcą
produktów Ricoh.

Certyfikaty ISO9001,
ISO14001, ISO27001

EKOLOGIA
Pobór mocy:

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.

Standard: 357 W
Eco Mode 1: 292 W
Eco Mode 2: 248 W
Tryb uśpienia: 10 W

Zakres temepratury pracy:

5°C - 40°C

Wilgotność podczas pracy:

20% - 80%

Warunki przechowywania:

Temperatura: -10 - 50°C
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