
PJ WUL5670
PJ WXL5670

Projektor laserowy



Zapewnienie dużej precyzji

Projektory laserowe RICOH PJ WUL5670 i PJ WXL5670 są dokładnie tym czego szukasz, wydajne, 

trwałe i przyjazne dla środowiska. Proste w obsłudze, gotowe do pracy od razu po uruchomieniu. Obydwa 

projektory mają długi czas żywotności - wystarczają na 20 000 godzin pracy, idealnie sprawdzają się w 

muzeach, dużych salach konferencyjnych, wykładowych lub hotelach. Dzięki wysokiej jakości projekcji w 

technologii laserowej, nie ma konieczności wymiany lamp, a koszty konserwacji projektora ograniczone są 

do minimum.

Projekcja laserowa do 20 000 godzin pracy

Wysokiej jakości jasność obrazu 5 200 lumenów

Możliwość projekcji pod dowolnym kątem

Szybki czas uruchomienia - mniej niż 10 sekund

Złącze HDBaseT do transmisji sygnału Audio Video po sieci LAN



Szybkie uruchomienie. Długa żywotność

Uniwersalne i wytrzymałe

Oba modele są bardzo uniwersalne i można je zainstalować w 
każdej lokalizacji. Maksymalny czas pracy wynosi 20 000 
godzin, dzięki długiej żywotności laserowego źródła światła, 
projektory te będą nam służyły przez długi okres czasu.

Wiele opcji. Wiele rozwiązań

Dzięki funkcji korekcji geometrii obrazu w poziomie i w pionie 
projektor można zainstalować pod różnym kątem projekcji. 
Oferowane projektory mają możliwość umieszczenia 
dodatkowych opcji takich jak adapter HDMI w obudowie 
projektora tak, aby nie wystawały poza obryz obudowy i nie 
zostały przypadkowo uszkodzone podczas wyświetlania obrazu.

Szybka gotowość do pracy 

W przeciwieństwie do systemów opartych na tradycyjnych 
lampach, te innowacyjne urządzenia laserowe po włączeniu 
zasilania praktycznie od razu gotowe do działania. Daje to 
możliwość wykorzystania tych projektorów w miejscach 
gdzie szybkość ich uruchomienia ma krytyczne znaczenie.

Proste, uniwersalne podłączenie

Możliwość wykorzystania złącza HDBaseT do transmisji sygnału
Audio Video oraz kontroli projektora na odległość do 100 metrów
po sieci LAN.



PJ WUL5670/PJ WXL5670
SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

Audio: Wbudowane głośniki 2x10W
Interfejs (wejście): Audio: 3.5mm mini jack x2, Mikrofon
Interfejs (wyjście): Audio: 3.5mm mini jack (Audio OUT)

5V 1.5A: USB type A (2)
System projekcji: Single chip system DLP
Rozdzielczość: PJ WXL5670: WXGA (1 280x800)

PJ WUL5670: WUXGA (1 920x1 200)
Jasność: 5 200 lumenów
Współczynnik kontrastu
(natywny):

100 000:1

Przekątna ekranu projekcji: 30" do 300"
Odległość projekcji: PJ WUL5670: 129-917 cm

PJ WXL5670: 135-936 cm
Współczynnik projekcji: PJ WUL5670: 1,2-2,13

PJ WXL5670: 1,26-2,24
Źródło światła: Laser
Współczynnik zoom: 1,8
Złącza we/wy: Mini D-SUB15pin x 1 (Computer IN),

Mini D-SUB15pin x 1 (Monitor OUT),
HDMI x 1, HDMI 1/ MHL in x1,
HDBaseT x 1

Funkcje sieci: PJ Link, Crestron, AMX
Funkcje: PIP/PBP, Tilit 360 stopni, Portrait

mode, Korekcja koloru
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 405 x 387 x 136 mm
Waga: 11,4 kg
Rodzaj pomieszczeń: Sale konferencyjne/aula
Żywotność źródła światła: Normal: 20 000(H)

Eco: 20 000(H)
Korekcja obrazu 4-punktowa: tak
Sterowanie: Mini USB, RJ45(LAN), RS-232C (PC-

control), Mini DIN3(VESA 3D sync),
3.5mm jack(+12v Trigger Out), 3.5mm
jack(Wired Remote)

3D: DLP link, Blu-ray 3D

- g/m²

EKOLOGIA

Tryb uśpienia: 0,5 W
Pobór prądu: Tryb pracy: 460W

Tryb ekologiczny: 440W
Pobór prądu (Tryb ECO): przy 110v: 280W

przy 220v: 270W
Czas uruchomienia: 10 sekund
Zakres temepratury pracy: 5°C - 40°C
Wilgotność podczas pracy: 10% - 85%
Poziom hałasu: 35 dB (Tryb standardowy)

Czarny

W ZESTAWIE

Kabel zasilajacy, kabel VGA, CD-ROM z oprogramowaniem i instrukcja
obsługi w 23 językach, pilot, kabel Typ A (micro USB > USB)

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
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