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Digitale projectoren met hoge beeldkwaliteit
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Geavanceerde projectiefuncties en flexibele
verbindingsmogelijkheden

Dankzij het innovatieve "rear-front"-ontwerp van deze projectoren bevinden alle kabels en ventilatie-

openingen zich aan de voorkant. Hierdoor kunnen de projectoren op de rand van het bureau worden

geplaatst en heeft niemand last van het geluid of de warmte. Ook nemen de projectoren hierdoor minder

ruimte in beslag op het bureau, wordt schittering verminderd en staat er niets meer in de weg van de

projectiestraal. De projectoren kunnen desgewenst ook nog op de muur of aan het plafond worden

gemonteerd. De projectoren bieden een reeks geraffineerde functies, waaronder de functie automatische

helderheidsaanpassing. Ook beschikken ze over uitgebreide internetverbindingsmogelijkheden en wordt

3D-projectie ondersteund. En dankzij de presentatietimer kunt u ervoor zorgen dat u uw presentatie in de

beschikbare tijd kunt afronden.

"Short Throw"- en "Desk Edge"-projectoren met eenvoudige, gebruiksvriendelijke bediening

Uitgebreide internetverbindingsmogelijkheden waaronder LAN en Wi-Fi*

Uitgerust met geraffineerde functies waaronder de functie automatische helderheidsaanpassing en de

geïntegreerde luidspreker

Voortreffelijke projectiekwaliteit dankzij de geavanceerde optica-technologie van Ricoh

Met de optionele Interactive Kit kunt u van elk oppervlak een interactief whiteboard maken



Eenvoudig te bedienen projectoren met
veel functies

Uitstekende afbeeldingskwaliteit

Deze projectoren, met een uitvoer van 3500/3600
lumen, produceren levendige beelden die een zijn
lust voor ieders oog. Dankzij de automatische
helderheidaanpassing is het niet meer nodig om de
helderheid handmatig aan te passen aan de
verlichting van de ruimte. De automatische
scherpstelfunctie van de "Desk Edge"-projectoren
PJ X3351N en PJ WX3351N past de scherpte van
het beeld automatisch aan, waardoor u verzekerd
bent van scherpe beelden en u tijd bespaart tijdens
het installeren. De lens, die tevens ook wordt
gebruikt voor de SLR-camera's van Ricoh, is van
uitmuntende kwaliteit en produceert scherpe,
gedetailleerde beelden, die ook geschikt zijn voor
HD

"Desk Edge"-projectie bespaart
ruimte

Met de "Desk Edge"-projectoren bent u minder
ruimte op uw bureau kwijt. Door het ingenieuze
"rear-front"-ontwerp wordt het geluid en de warmte
die de ventilator produceert niet uitgestoten in de
richting van de deelnemers van de vergadering.
Ook de kabels bevinden zich aan de voorkant. De
twee "Short Throw"-modellen stellen u in staat om
in de kleinste ruimtes presentaties weer te geven
op een groot scherm. En dankzij de ingebouwde
luidspreker hoeft u geen externe geluidssytemen
aan te sluiten. Dit bespaart u ruimte en zorgt ervoor
dat de projectoren sneller klaar zijn voor gebruik.

Ruime keuze aan aansluitopties

Voor deze projectoren zijn diverse opties
beschikbaar, zoals LAN-verbinding. Met een LAN-
verbinding zijn de projectoren nog flexibeler in
gebruik en kunt u ze op afstand bedienen en
controleren. Met de QuickProjection-app van Ricoh
kunt u snel en moeiteloos een Wi-Fi-verbinding tot
stand brengen met uw computer, smartphone of
tablet. En dankzij apparaatondersteuning van
Miracast kunt u een HD Wi-Fi-verbinding tot stand
brengen met Android-apparaten. Deze
geavanceerde projectoren zijn zo geraffineerd dat
ze gelijktijdige verbinding met bedrade en
draadloze apparaten ondersteunen. (Wi-Fi is niet
beschikbaar voor de PJ X4241N).

Nieuwste interactie- en 3D-
ondersteuning

3D-presentaties kunnen bekeken worden vanaf
Blu-ray- of DVD-spelers via de HDMI-aansluiting.
Er is geen speciale omvormer nodig, waardoor
deze projectoren ook een waardevolle investering
voor de toekomst zijn (3D-brillen vereist). Met de
optionele Interactive Kit kunt u van elk oppervlak
een interactief whiteboard maken. En met de
digitale pen kunt u scrollen, wijzen, klikken, tekenen
en schrijven. U kunt aantekeningen opslaan,
afdrukken of verwijderen, waardoor u
trainingsessies nog interessanter maakt en de
samenwerking tijdens vergaderingen verbetert.

* Wi-Fi niet beschikbaar voor de PJ X4241N



PJ X3351N/PJ WX3351N/PJ X4241N/PJ WX4241N
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Projectiesysteem: 1-chip DLP
Resolutie: WX3351N/WX4241N: 1280 x 800

X3351N/X4241N: 1024 x 768
Paneel: WX3351N/WX4241N: 0,65 inch

X3351N/X4241N: 0,55 inch
Helderheid: WX3351N: 3600 lumen, X3351N:

3500 lumen, WX4241N/X4241N: 3300
lumen

Contrast: 13.000:1
Afmetingen van projectiescherm: WX3351N: 40 - 400 inch, WX4241N:

60 - 400 inch, X3351N: 30 - 400 inch,
X4241N: 50 - 400 inch

Projectieafstand: WX3351N: 0,77 - 12,23 m, WX4241N:
0,61 - 4,3 m, X3351N: 0,68 - 14,42 m,
X4241N: 0,59 - 5,08 m

Levensduur van de lamp: Standaard: 3500 uur (250 W)
Eco: 5000 uur (250 W)

RGB-compatibele signalen
(analoog, digitaal):

Werkelijke weergave
(WX3351N/WX4241N: WXGA, XGA,
SVGA, VGA, X3351N/X4241N: XGA,
SVGA, VGA), Gecomprimeerde
weergave (WX3351N/WX4241N:
UXGA, SXGA, X3351N/X4241N:
UXGA, SXGA, WXGA)

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

Analoge RGB-compatibele
scanfrequentie:

Horizontaal: 15 tot 100 kHz
Verticaal: 23 - 85 Hz

Zoomverhouding: 1,5 (WX3351N/X3351N)
Focus: WX3351N/X3351N: automatisch

WX4241N/X4241N: handmatig
Interface: 1 x Mini D-SUB 15-pins (Computer In),

1 x Mini D-SUB 15-pins (Monitor Out),
1 x RCA 1-pins (Video), 1 x Mini Jack
(Audio 1 In/Out), 1 x USB-TYPE-mini
B, 1 x HDMI (1.4), RJ-45 x 1 (LAN),
USB TYPE-A voor het presenteren
zonder computer

draadloos LAN: Voldoet aan IEEE 802.11a/b/g/n
Netwerkverificatie: WPA/

WPA2-PSK, WPA2-PSK, WPA/WPA2
-EAP, WPA2-EAP

Primaire functies: Dempen (leeg), Stilzetten, Formaat
wijzigen (vergroten), Automatische
keystone, Wachtwoordbeveiliging,
Toetsbeveiliging, Gebruikerslogo,
Ecomodus, Koolstofmeter,
Ondertiteling, Color Universal Design,
3D Ready, Ecoafbeelding
(helderheidsregeling met
sensorsignaal), Presentatietimer,
Wandkleurmodus, Beveiligingsstang,
Kensington-slot, Presenteren zonder
computer (afbeeldings-/videoformats
JPEG, MPEG2, MPEG4)

Ingebouwde speaker: 10 W mono
Netwerkfuncties: Meerdere schermen (1 pc naar 4

projectors), Projectorbeheer, PJ Link,
PENTAX-Ricoh cameraprojectie
(USB), Web Image Monitor (instellen
via browser), Projectie van stilstaande
beelden via DLNA-server, Crestron,
AMX, Quick Projection software

Afmetingen (B x D x H): 297 x 235 x 100 mm
Gewicht: 3,1 kg
Netspanning: 100 - 240 V, 50/60 Hz

- g/m²

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik: Vermogen indien in bedrijf: 316 W
Stand-bymodus: 0,3 W

Operationele temperatuur: 5 - 35 °C
Operationele vochtigheid: 30% - 70%
Opslagomstandigheden: Temperatuur: -10 - 50 °C

Vochtigheid: 15% - 80%

OPTIES

RICOH PJ 3D-bril Type 2, Interactive Kit Type 2, Vervangende interactieve
pen voor Interactive Kit Type 2

VERBRUIKSARTIKELEN

Vervangende lamp Type 17

ACCESSOIRES

Stroomkabel, RGB-kabel, cd-rom, afstandsbediening inclusief batterijen,
Draagtas (X3351N/WX3351N)

ONDERSTEUNDE BESTURINGSSYSTEMEN

Geavanceerde
netwerkhulpprogramma's:

Windows Vista SP2 of later, Windows
7, Windows 8, Windows 8.1, Mac OS
X

Hulpprogramma voor
projectiebeheer / hulpprogramma
voor JPEG-conversie:

Windows Vista SP2 of later, Windows
7, Windows 8, Windows 8.1

Quick projection: Windows Vista, Windows 7, Windows
8, Windows 8.1, Mac OS X Yosemite
and Mavericks, Mac OS X 10.7 & 10.8

Bovenstaande is gebaseerd op Wi-Fi CERTIFIED Miracast
standard, maar er kan geen garantie gegeven worden dat er
verbinding gemaakt kan worden met elk Miracast-compatibel
apparaat. De projectoren werken in ieder geval met de volgende
apparaten: Nexus5 (Android4.4), Nexus7 (Android4.3), Nexus10
(Android4.4), Surface 2(Windows RT 8.1), Surface Pro3 (Windows
8.1 Pro).

ISO9001-, ISO14001- en
ISO27001-gecertificeerd
Alle merk- en/of
productnamen zijn
handelsmerken van hun
bijbehorende eigenaren.
Specificaties en uiterlijke
vormgeving kunnen worden
gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving.
De kleur van het feitelijke
product kan afwijken van de
kleur die is afgebeeld in de
brochure. De afbeeldingen in
deze brochure zijn geen
echte foto's en er kunnen zich
kleine verschillen voordoen.
Copyright © 2018 Ricoh
Europe PLC. Alle rechten
voorbehouden. Deze
brochure, de inhoud en/of lay-
out ervan mogen niet worden
gewijzigd en/of aangepast,
gedeeltelijk of volledig worden
gekopieerd en/of in andere
werken worden opgenomen
zonder de voorafgaande
schriftelijke toestemming van
Ricoh Europe PLC.www.ricoh.nl


