
PJ WXC1110

Draagbare projector



Een kwaliteitsprojector die u overal mee naartoe
kunt nemen

Als u een projector nodig heeft die net zo mobiel, veelzijdig en flexibel is als uzelf, dan is deze projector

de ideale oplossing. Hij is eenvoudig mee te nemen en stelt u in staat om vanaf elke plek te projecteren.

Dat maakt deze projector zeer geschikt voor media en presentaties in kantoren en klaslokalen. Zo kunt u

altijd uw boodschap helder overbrengen. De projector kan snel worden aangesloten en is eenvoudig in

het gebruik. Bovendien geniet u van een sublieme betrouwbaarheid en heeft u alle innovaties tot uw

beschikking om sprankelende presentaties te geven.

LED-projectie met een levensduur van 20.000 uur (in de heldere modus) zorgt ervoor dat u de lamp niet hoeft te

vervangen en dat u weinig onderhoud hoeft te plegen

Projectie vanaf een ultrakorte afstand (projectieafstand: 0,8), wat perfect is voor kleine ruimten en klaslokalen/

vergaderruimten, maar ook voor schermen met standaardformaten

Zeer compacte, lichtgewicht projector die u overal mee naartoe kunt nemen

Helderheid van 600 lm en een helder beeld voor een projector van een dergelijk formaat

Dankzij de optionele accu is deze projector perfect voor als u onderweg bent



Kleine projector met een grote impact

Vlekkeloze presentaties

Dit nieuwe model is ontworpen om mobiel werken
te ondersteunen. Omdat de projector zo licht en
klein is, kunt u nagenoeg overal presenteren en
projecteren. Als u van de ene plek naar de andere
plek moet binnen kantoor of als u een expert bent
die meestal buiten kantoor werkt, dan is deze
projector uitermate geschikt om uw manier van
werken te ondersteunen.

Altijd en overal aan te sluiten

Of u nu een expert bent in het geven van
presentaties of een beginnner, deze projector
maakt het hele proces eenvoudig. De projector kan
snel worden aangesloten en heeft een
gebruikersvriendelijke interface, zodat u zich kunt
richten op wat echt belangrijk is. Laat de
technologie maar aan ons over. De
aansluitmogelijkheden (inclusief Wi-Fi/WLAN via de
optionele EZCast Pro-dongle) betekenen dat u
nagenoeg overal kunt projecteren of presenteren.

Zonder stroom presenteren

De eerste innovatie die deze projector biedt is een
LED-lamp met een extra lange levensduur, wat
betekent dat u de lamp niet hoeft te vervangen. De
andere drie zijn: ultrakorte projectieafstand, hoge
betrouwbaarheid en 600 lm in zo'n compact
apparaat. Maar wat nóg indrukwekkender is, zijn de
verschillende opties qua stroomvoorziening. Dat
maakt deze projector ideaal voor gebieden waar de
stroomvoorziening instabiel of niet aanwezig is.
Door de accu kunt u namelijk blijven projecteren in
gevallen waar andere projectoren ermee zouden
ophouden.



PJ WXC1110
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Projectiesysteem: 0,45" WXGA DMD Chip
Resolutie: 1.024.000 pixels (1280 x 800)
Paneel: Afmetingen display: 0,45 inch

Hoogte-breedteverhouding: 16:10
Helderheid: 600 lumen
Kleurreproductie: 16.700.000 kleuren
Contrast: 600:1
Hoge contrastverhouding: 40.000:1
Afmetingen van projectiescherm: 25 - 200 inch
Projectieafstand: 0,43 - 3,44 m (from projection window

to the screen)
Lichtbron: RGB LED
LED life: Bright mode: 20.000 hours

Eco mode: 30.000 hours
RGB-compatibele signalen
(analoog, digitaal):

Werkelijke weergave: WXGA (1280 x
800), XGA (1024 x 768), SVGA (800 x
600), VGA (640 x 480)
Gecomprimeerde weergave: UXGA
(1600 x 1200), SXGA (1280 x 1024)

Ingangssignalen: NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43,
PAL-M, PAL-60, 50 Hz (mono), 60 Hz
(mono)

Analoge RGB-compatibele
scanfrequentie:

Horizontaal: 15 tot 91 kHz
Verticaal: 24 tot 120 Hz

Focus: Handmatig
Interface: 1 x Mini D-SUB 15-pins (Computer In),

1 x HDMI (1.4), 1 x USB Type A, 1 x
Bedrade in/out (3,5 mm jack)

draadloos LAN: Voldoet aan IEEE 802.11a/b/g/n
Primaire functies: Dempen (leeg), Formaat wijzigen

(vergroten), Automatische keystone,
Wachtwoordbeveiliging,
Gebruikerslogo, Ecomodus, 3D
Ready, Wandkleurmodus, Kensington-
slot, Firmware update

Ingebouwde speaker: 1,5 W mono
Afmetingen (B x D x H): 112,5 x 50,5 x 105 mm
Gewicht: 0,45 kg
Netspanning: 100 - 240 V, 50/60 Hz

- g/m²

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik: Vermogen indien in bedrijf: 76 W
Stand-bymodus: 0,5 W

Operationele temperatuur: 5 - 40 °C
Operationele vochtigheid: 80%
Geluidsniveau: Standaardmodus: 34 dB

Eco-modus: 24 dB

ACCESSOIRES

Lees dit eerst / Handleiding (Snel aan de slag), RGB-kabel, cd-rom,
afstandsbediening inclusief batterijen, AC-adapter/AC-stekker, draagtas,
lensdop

Raadpleeg uw lokale leverancier voor de verkrijgbaarheid van
modellen, optionele accessoires en software.
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