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Instapmodel projector



Scherp geprijsd en verschillende
aansluitmogelijkheden

Deze reeks projectoren met verschillende aansluitmogelijkheden vormen het fundament van ons

uitgebreide portfolio met projectoren. Ieder model is scherp geprijsd en biedt bijzonder veel waar voor uw

geld. Zonder in te boeten op afbeeldingskwaliteit of gebruiksgemak. Er is geen kwaliteitsverlies met

betrekking tot kleur tussen het computerscherm en datgene wat geprojecteerd wordt. U kunt bovendien

verbinding maken met uw smartphone/tablet via HDMI of MHL. En omdat ze compact zijn en slechts 2,6

kg wegen, dragen hun unieke ontwerp en aantrekkelijke uiterlijk bij aan hun intuïtieve interface.

Keuze uit een reeks scherp geprijsde modellen: PJ S2440 (SVGA), PJ X2440 (XGA) en PJ WX2440 (WXGA)

Uitstekende aansluitmogelijkheden dankzij HDMI en MHL

Compact en licht, met een uniek en visueel aantrekkelijk ontwerp

Geschikt voor locaties met verschillende ruimten, waaronder vergaderruimten en klaslokalen

Hoog kleurcontrast en een lamplevensduur van 5000 uur



Vrijblijvende projectoren

Prachtig ontwerp en toegankelijk voor iedereen 

Deze projectoren zijn eenvoudig in het gebruik en snel opgesteld
en ingesteld. Zo krijgt u echt waar voor uw geld, zonder
kwaliteitsverlies. Elk model binnen deze reeks is speciaal
ontworpen voor snelle en eenvoudige projectie en past binnen elk
budget. De innovatieve stijl van deze projectoren integreert
bovendien naadloos in ieder kantoor of klaslokaal.

Aansluitmogelijkheden waarmee u de aandacht 
van uw publiek vangt 
Bij zulke aantrekkelijk geprijsde modellen verwacht u doorgaans
niet dat er verschillende aansluitmethoden zijn. Maar niets is
minder waar. Deze modellen beschikken namelijk over twee HDMI-
poorten, waarvan een MHL ondersteunt. Met MHL kunt u de
schermen van smartphones en tablets rechtstreeks op de projector
weergeven. U kunt dus verschillende apparaten gebruiken om uw
boodschap over te brengen.

De kwaliteit en duurzaamheid die u nodig heeft 

Doordat u met de lamp 5000 uur kunt projecteren, zijn de PJ
S2440, PJ X2440 en PJ WX2440 zeer betrouwbaar. Ze staan dag
in, dag uit voor u klaar. Een hoog kleurcontrast betekent dat u
content en presentaties kunt creëren op de manier waarop u dat
wilt. In de wetenschap dat er geen kwaliteitsverlies plaatsvindt
zodra u de beelden gaat projecteren.

De perfecte opstelling, waar u ook bent

Dankzij hun weldoordachte ontwerp en eenvoudige bediening, kunt
u deze projectoren nagenoeg overal plaatsen. Ieder model is zo
gericht op snel en eenvoudig projecteren dat deze projectoren
uitermate geschikt zijn voor klaslokalen, vergaderruimten en
directiekamers. Of voor nagenoeg iedere andere projectie die u
nodig heeft.



PJ S2440/ PJ X2440/PJ WX2440
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Interface (input): Video: 2 x HDMI, Composiet,
HDMI/MHL (PJ WX2440, PJ X2440),
D-sub15 (Computer)
Geluid: ST mini-jack van 3,5 mm

Interface (output): Geluid: ST mini-jack van 3,5 mm
Projectiesysteem: 1-chip DLP
Resolutie: PJ WX2440: 1280 x 800 pixels

(WXGA)
PJ X2440: 1024 x 768 pixels (XGA)
PJ S2440: 800 x 600 pixels (SVGA)

Helderheid: 3000 lumen (PJ S2440)
3000 lumen (PJ X2440)
3100 lumen (PJ WX2440)

Contrast: 2200:1 (PJ S2440)
2200:1 (PJ X2440)
2000:1 (PJ WX2440)

Hoge contrastverhouding: 10.000:1
Afmetingen van projectiescherm: 30 - 300 inch
Projectieafstand (van achterkant
van projector tot
projectieoppervlak):

119 tot 1311 cm (PJ S2440)
119 tot 1311 cm (PJ X2440)
101 tot 1111 cm (PJ WX2440)

Levensduur van de lamp: Standaard: 5000 uur
Ecomodus: 6000 uur

Lichtbron: Kwiklamp
Zoomverhouding: 1,1
Primaire functies: Wachtwoordbeveiliging
Ingebouwde speaker: 2 W mono
Afmetingen (B x D x H): 298 x 237 x 101 mm
Gewicht: 2,6 kg
Lens: Ingebouwd
Besturing: RS-232C (PC-besturing)

USB-type A (firmware-update)
3D: DLP link

Blu-ray 3D
Keystone: +/- 40 graden

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik (max.): Bij 110 V: 262 W
Bij 220 V: 255 W

Operationele temperatuur: 5 - 40 °C
Operationele vochtigheid (PJ
S2440, PJ WX2440, PJ X2440):

80%

Geluidsniveau: Eco-modus: 31 dB

ACCESSOIRES

Stroomkabel, VGA-kabel, cd-rom, afstandsbediening inclusief batterijen,
lensdop

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