
PJ HD5451
PJ WX5461
PJ X5461

Projector



Betaalbaar, hoge kwaliteit en perfect voor u

Deze betaalbare projectoren met hoge kwaliteit zijn efficiënt en geavanceerd. Ze bieden u de helderheid

die u nodig heeft voor projectie, waaronder HD, WXGA en XGA. Naast hun simpele installatie, eenvoudig

in te stellen functies en schermpositionering, bieden ze een groothoekzoom van 1,36 x, verticale

lensverschuiving en 4-hoekscorrectie. Ze hebben ook flexibele aansluitmogelijkheden met twee HDMI-

poorten, waarvan een MHL ondersteunt, en draadloze projectie met behulp van een Wi-Fi-dongel. Zo

heeft u alles wat u nodig heeft voor uw bedrijf of onderwijsinstelling.

Naast hun eenvoudige installatie en gebruiksgemak, bieden ze een flexibele interface met een HDMI-aansluiting,

MHL-aansluiting en Wi-Fi-verbinding

Gegarandeerd de beste beeldkwaliteit, dankzij verschillende eenvoudig in te stellen functies voor schermprojectie

Geavanceerde technologie tegen betaalbare kosten

Compacte afmetingen ter grootte van een A4-formaat en weegt slechts 3,2 kg

Efficiënt apparaatbeheer en lamplevensduur van 3000 uur



Sluit nooit een compromis over kosten of
kwaliteit

Levendige kleuren en rijk uitgerust met functies 

De projectoren binnen deze reeks zijn scherp geprijsd, maar het
zijn hun functies die het meest indrukwekkend zijn. Elk model is
ontworpen om de output te leveren die u wilt: van WXGA- en XGA-
resolutie tot het 1080p HD-model. Met dit laatste model kunt u uw
werk keer op keer in levendige beelden en prachtige kleuren
projecteren.

Eenvoudige installatie en gebruiksgemak

Compatibiliteit met Crestron en AMX betekent dat u de projectoren
efficiënt kunt beheren en integreren met apparatuur in ruimten. Zo
kunt u de projectoren naadloos monitoren en controleren. Hierdoor
kunt u uw aandacht vestigen op datgene wat u aan het
presenteren bent. En niet op hoe dingen moeten worden
aangesloten.

Compact maar verbonden 

Met verschillende verbindingsmogelijkheden, waaronder HDMI,
MHL en Wi-Fi, geniet u van alle voordelen die verbinding van
verschillende apparaten biedt. Zonder dat de projectoren daardoor
log en groot worden. Omdat de modellen ter grootte van een A4-
formaat zijn, kunt u ze nagenoeg op iedere locatie monteren of
gebruiken. Zo staat de projector nooit in de weg.

Toon en vertel

Het was een uitdaging om alle technische updates in een
duurzame en compacte projector te verwerken. Toch beschikt
iedere projector binnen deze reeks over technologie die u voordeel
oplevert: van een groothoekzoom van 1,36 x, verticale
lensverschuiving, 4-hoekscorrectie tot verticale/horizontale
keystonecorrectie.



PJ HD5451/PJ WX5461/PJ X5461
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Interface (input): Video: 2 x HDMI, Composiet, S-video
Geluid: ST mini-jack van 3,5 mm

Interface (output): Video
Geluid: ST mini-jack van 3,5 mm

Projectiesysteem: 1-chip DLP
Resolutie: PJ HD5451: HD (1920 x 1080)

PJ WX5461: WXGA (1280 x 800)
PJ X5461: XGA (1024 x 768)

Helderheid: 3800/4100/4000 lumen (PJ HD5451,
PJ WX5461, PJ X5461)

Contrast: 8000:1
Afmetingen van projectiescherm: 40 - 300 inch
Projectieafstand: 130 - 850 cm (vanaf de achterkant van

het apparaat tot het projectieoppervlak)
Levensduur van de lamp: Standaard: 3000 uur

Ecomodus: 6000 uur
Lichtbron: Kwiklamp
Zoomverhouding: x 1,36 (handmatig)
Ingebouwde speaker: 10 W mono
Netwerkfuncties: PJ Link

Crestron
AMX

Afmetingen (B x D x H): 314,2 x 223,5 x 91,8 mm
Gewicht: 3,2 kg
Lens: Type: Ingebouwd
Besturing: Mini-USB

RJ45 (LAN)
RS-232C (PC-besturing)

3D: DLP link
Blu-ray 3D

Keystone: Verticaal: +/- 30 graden
Horizontaal: Ja

- g/m²

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik (max.): Bij 110 V: 350/350/352 W
Bij 220 V: 340/340/338 W

Stroomverbruik (max.
ecomodus):

Bij 110 V: 280 W
Bij 220 V: 273/273/270 W (PJ HD5451,
PJ WX5461, PJ X5461)

Operationele temperatuur: 5 - 40 °C
Operationele vochtigheid: 80%
Geluidsniveau: Standaardmodus: 37 dB

Eco-modus: 31 dB

ACCESSOIRES

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

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