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Projektory



Nowe projektory laserowe

Projektory laserowe firmy Ricoh - modele PJ XL4540 i PJ WXL4540 zaprojektowano tak, aby zrobiły duże 

wrażenie na publiczności dzięki wysokiej jakości obrazu, bardzo dobrej jasności i niskiemu zużyciu 

energii. Bezobsługowa praca, niewielkie rozmiary, duża wydajność oraz mała waga to tylko niektóre 

zalety projektora. Projektory te dzięki długiej żywotności źródła światła oraz cichej pracy, idealnie 

sprawdzą się na rynku edukacyjnym, instytucji rządowych, ośrodków kultury, firm jak również wszędzie 

tam gdzie kluczową rzeczą jest ochrona środowiska.

Projekcja przez 20 000 godzin w trybie ECO

Natychmiastowe włączanie/wyłączanie projektora

Bezrtęciowe źródło światła – bezpieczne dla środowiska

Projekcja krótkoogniskowa (przekątna obrazu 56,4 cala z odległości 0,71m / XL4540)

Małe gabaryty, niewielka waga



Znakomita projekcja z niewielkiej
odległości

Idealne dla sektora edukacji

Wykorzystanie laserowego źródła światła w 
bezlampowej konstrukcji projektora, umożliwia 
ciągłą pracę bez zakłóceń - idealne rozwiązanie do 
sal szkolnych i konferencyjnych, miejsc 
użyteczności publicznej oraz w przedsiębiorstwach 
różnej wielkości. Funkcja natychmiastowego 
włączania i wyłączania pomoże szybciej uruchomić 
prezentację.

Mała waga i niewielkie wymiary

Niewielkie wymiary projektorów PJ XL4540 i PJ 
WXL4540 sprawiają, że są one idealne w tych 
miejscach, gdzie przestrzeń jest bardzo ważna. 
Modele te bez problemu można zamontować pod 
sufitem oszczędzając cenną przestrzeń biurową 
oraz wyświetlisz najwyższej jakości obrazy i 
informacje bez problemu. Dwa porty HDMI oraz 
wbudowany głośnik o mocy 10W pozwalają na 
elastyczne przełączanie prezentacji czy filmu i 
odbiór Audio Video w doskonałej jakości.

Optymalna jasność i rozdzielczość
obrazu

Model PJ XL4540 oferuje obraz o jasności 3000 
lumenów w rozdzielczości rzeczywistej w trybie 
XGA (1024x768), natomiast model PJ WXL 4540 
oferuje obraz o jasności 3200 lumenów w 
rozdzielczości rzeczywistej w trybie WXGA
(1280x800).

Długa żywotność, mały pobór prądu,
nie zawiera rtęci
Pobór mocy jest niewielki, a działanie bardzo 
długie- 20 000 godzin w trybie Eco, co sprawia, 
że nie musisz myśleć o wymianie części, a 
jedynie o swojej prezentacji. Projektory te wogóle 
nie zawierają rtęci, dzięki czemu są bardzo 
przyjazne dla środowiska. Zastowanie 
laserowego źródła światła pozwala na niskie 
zużycie energii oraz bardzo cichą pracę 
projektora.



PJ WXL4540/PJ XL4540
SPECYFIKACJA GŁÓWNA

OGÓLNE

System projekcji: Single chip system DLP
Rozdzielczość: PJ WXL4540: 1 024 000 pikseli (1 280 x 800)

PJ XL4540: 786 432 pikseli (1 024 x 768)

Wyświetlacz: PJ WXL4540: 0,65 cala
PJ XL4540: 0,55 cala

Format obrazu: PJ WXL4540: 16:10
PJ XL4540: 4:3

Jasność: PJ WXL4540: 3 200 lumenów
PJ XL4540: 3 000 lumenów

Odwzorowanie kolorów: 1 073 000 kolorów
Współczynnik kontrastu
(natywny):

13 000:1

Rozmiar ekranu projekcji: PJ WXL4540: 69,4"-100"
PJ XL4540: 56,4"-100"

Odległość projekcji: PJ WXL4540: 0,78-1,12 m
PJ XL4540: 0,71-1,25 m

Źródło światła: 3,5 W laser x 19
Sygnały kompatybilne RGB
(analogowe, cyfrowe):

Wyświetlacz: XGA (1 024 x 768),
SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480),
PJ WXL4540: WXGA (1 280 x 800)
Skompresowany obraz: WUXGA
(1 920 x 1 200), FHD (1 920 x 1 080),
UXGA (1 600 x 1 200), SXGA (1 280 x
1 024), PJ WXL4540: WXGA (1 280 x
800)

Sygnał wejściowy: NTSC, PAL, SECAM, HDTV, EDTV,
SDTV

Analogowy RGB kompatybilny z
częstotliwością skanowania:

Poziomo: 15 do 91,1 kHz
Pionowo: 24 - 85 Hz

Zoom: Stały
Ostrość: Ręcznie
Złącza we/wy: Mini D-SUB15pin x 1 (Computer IN),

Mini D-SUB15pin x 1 (Monitor OUT),
RCA_1pin x 1 (Video), HDMI 2 in x1,
3.5 mm mini Jack x1/x2 , RCA audio
jack (Left/Mono) x1, RCA audio jack
(Right) x1, RS-232C 3-pin x 1 (service)

Funkcje podstawowe: Mute (Blank), Freeze, Zmiana
wielkości obrazu (Powiększenie), Logo
użytkownika, Tryb Eco, 3D, Tryb koloru
ściany, Security bar, Kensington lock,
Firmware update

Wbudowany głośnik: 10 W mono
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 383 x 308 x 85 mm
Waga: 5,5 kg
Źródło zasilania: 100 - 240 V, 50/60 Hz

EKOLOGIA

Pobór mocy: Tryb pracy: 285 W
Tryb oszczędzania energii: 185 W
Tryb uśpienia: 0,5 W

Zakres temepratury pracy: 5°C - 40°C
Wilgotność podczas pracy: 5% - 95%

W ZESTAWIE

Kabel zasilajacy, Podręcznik konfiguracji i instrukcje bezpieczeństwa,
Instrukcja użytkownika/Podręcznik (Podręcznik uruchomienia), kabel RGB
(VGA), pilot, osłona na obiektyw

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

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 © 2016 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




