Projetores leves e compactos

PJ WX2240
PJ X2240
PJ S2240

3000/3100 lm

Design
compacto com

Elevado
contraste de

Lâmpada de
longa dur

HDMI
compatível
com

Interface em 23
idio

Projetores Ricoh para apresentações de elevada
qualidade
Esta gama de projetores leves e compactos oferece todas as funcionalidades avançadas, fiabilidade e
boa relação qualidade/preço que espera da Ricoh. Apesar de compactos, estes projetores são bastante
robustos, com brilho de 3000 lúmens (3100 nos WX2240), elevado contraste e uma lâmpada durável.
Concebidos para durarem e serem fáceis de utilizar estes versáteis projetores são facilmente
transportáveis e instalados no local que lhe é mais prático. O controlo remoto torna a operação fácil e a
ampla escolha de ligações, incluindo HDMI, permite a entrada de dados a partir uma panóplia de
dispositivos, para a máxima flexibilidade.
Leves, compactos e fáceis de transportar para o local que lhe for conveniente
Lâmpada de longa duração - até 6000 horas em Eco Mode
Resolução brilhante e de elevado contraste
Operação simples e conveniente com o controlo remoto
Vários tipos de entrada para diferentes dispositivos

Projetores intuitivos, repletos de
funcionalidades
Excecional qualidade de imagem

Ampla seleção de ligações

A qualidade de imagem é garantida com um brilho
de 3000 lúmens para o PJ X2240 e PJ S2240
(XGA/SVGA), pelo que o projetor pode ser
colocado à distância de 1 a 12 metros do ecrã. O
modelo PJ WX2240 com formato WXGA tem um
brilho com 3100 lúmens. O brilho da imagem e o
elevado contraste de 10 000:1 oferecem imagens
vivas e nítidas, que melhorarão qualquer
apresentação com texto e gráficos.

Todos os modelos possuem o interface HDMI mais
recente, o que permite uma projeção de imagem
de elevada qualidade, incluindo conteúdos 3D (são
necessários óculos 3D opcionais), e rentabiliza o
seu investimento em termos de utilização no futuro.
Os modelos PJ WX2240 e PJ X2240 têm portas de
entrada para dois computadores, bem como uma
porta de saída para um monitor e uma saída de
áudio para ligação a um sistema áudio externo, se
necessário. O PJ S2240 pode ser ligado a um
computador e todos os modelos têm uma porta de
controlo PC (RS232).

Leves e fáceis de utilizar
Com apenas 2,6kg, estes projetores compactos
ocupam um espaço pouco maior do que uma folha
de papel A4, o que permite transportá-los
facilmente e configurá-los num instante em
qualquer local onde haja uma tomada elétrica.
Graças ao controlo remoto, a operação é fácil e
permite tirar partido de todas as funcionalidades e
funções. O sistema áudio integrado nos modelos
PJ X2240 e PJ WX2240 significa que não é
necessário um sistema áudio externo para as
apresentações.

Concebidos para durabilidade e
máxima fiabilidade
Esta gama altamente versátil de projetores foi
concebida para ser durável e, ao mesmo tempo,
necessitar apenas o mínimo de manutenção. A
vida útil da lâmpada é de 4500 horas em modo
standard mas a funcionalidade EcoMode diminui a
intensidade da lâmpada, reduzindo assim o
consumo de energia e consequentemente
prolongando a duração da lâmpada em mais 30%
para 6000 horas. A Ricoh é uma marca em que
pode confiar e o design robusto destes projetores
garante um baixo TCO.

PJ WX2240/PJ X2240/PJ S2240
PRINCIPAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

GERAL

ECOLOGIA

Sistema de projeção:

DLP de chip único

Consumo de energia:

Resolução:

PJ WX2240: 1 024 000 pixels (1 280 x
800)
PJ X2240: 786 432 pixels (1 024 x
768)
PJ S2240: 480 000 pixels (800 x 600)

Temperatura para operação:

5°C - 40°C

Humidade para operação:

80%

Painel:

PJ WX2240: 0,65 inch
PJ X2240: 0,55 inch
PJ S2240: 0,55 inch

Brilho:

PJ WX2240: 3 100 lumen
PJ X2240: 3 000 lumen
PJ S2240: 3 000 lumen

Capacidade de reprodução de
cores:
Escala de contraste:

1 073 000 000 cores
PJ WX2240: 2 000:1
PJ X2240: 2 200:1
PJ S2240: 2 200:1

High contrast ratio:

10 000:1

Tamanho do ecrã de projeção:

30" a 300"

Distância de projeção:

PJ WX2240: 100 to 1 000 cm
PJ X2240: 120 to 1 200 cm
PJ S2240: 120 to 1 200 cm (from rear
of unit to projection surface)

Throw ratio:

PJ WX2240: 1,55-1,7:1
PJ X2240: 1,95-2,15:1
PJ S2240: 1,95-2,15:1

Lâmpada:

Lâmpada de mercúrio de elevada
pressão

Vida útil da lâmpada:

Standard: 4 500 horas (190 W)
Eco: 6 000 horas (190 W)

Sinais RGB compatíveis
(analógicos, digitais):

Tipo de ecrã: PJ WX2240: WXGA,
XGA, SVGA, VGA, PJ X2240: XGA,
SVGA, VGA, PJ S2240: SVGA, VGA
Representação com compactação: PJ
WX2240: UXGA, SXGA, PJ X2240:
UXGA, SXGA, WXGA, PJ S2240:
UXGA, SXGA, WXGA, XGA

Sinais de entrada:

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

Potência de operação: 267 W
Temporizador de poupança de
energia: 224 W
Modo de espera: 0,5 W

Condições de armazenamento:

Temperatura: 20 - 60°C

Nível de ruído:

Standard: 34 dB
Eco: 31 dB

ACESSÓRIOS
Cabo RGB, Cabo de alimentação, CD-ROM com software utilitário e
manual em 16 idiomas, Controlo remoto, Lens cap (PJ WX2240/PJ
X2240), Carrying case (PJ WX2240/PJ X2240)

OPÇÕES
RICOH PJ 3D glasses Type 2

CONSUMÍVEIS
Replacement lamp Type14

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

Frequência de leitura compatível Horizontal: 30 a 100 kHz
com RBG analógico:
Vertical: 50 a 85 Hz
Zoom:

x1,1 (manual)

Connection terminal (PJ
WX2240/PJ X2240):

Mini D-SUB15pin x 3 (Computer 1 IN,
Computer 2 IN, Monitor OUT), Mini
DIN 4pin x 1, RCA 1pin x 1, D-SUB
9pin x 1 (RS-232C), Mini Jack x 3
(Audio1 IN, Audio2 IN, Audio OUT),
USB-TYPE-minB x1, HDMI(1.4) x 1

Connection terminal (PJ 2240):

Mini D-SUB15pin x 1 (Computer 1 IN),
Mini DIN 4pin x 1, RCA_1pin x 1, DSUB 9pin x 1 (RS-232C), USB-TYPEminB x1, HDMI(1.4) x 1

Funcionalidades básicas:

Silêncio (em branco), Pausa,
Redimensionar (ampliar), Eco Mode,
3D projection (Ready), Wall Color
mode, Security bar, Kensington lock

Sistema áudio integrado:

2 W mono

Dimensões (L x P x A):

314,2 x 223,5 x 101,7 mm

Peso:

2,6 kg

Idiomas suportados:

Inglês, Alemão, Francês, Italiano,
Castelhano, Neerlandês, Sueco,
Norueguês, Dinamarquês, Finlandês,
Húngaro, Checoslovaco, Polaco,
Português, Russo, Coreano, Chinês
Tradicional, Chinês Simplificado,
Turco, Arabic, Indonesian, Japanese,
Thai

Fonte de alimentação:

www.ricoh-europe.com

100 - 240 V, 50/60 Hz

Com certificações ISO9001,
ISO14001 e ISO27001
Todas as marcas e/ou nomes
de produtos são marcas
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A cor do equipamento pode
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reais e podem existir
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pormenor.
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