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Superieure beeldkwaliteit en eenvoudige bediening
voor al uw projecties

De PJ X5580 en de PJ WU5570 zijn ontwikkeld om aan al uw projectiewensen te voldoen en bieden

hoogwaardige, digitale projecties op schermen met een afmeting tot wel 300 inch. Beide projectoren zijn

geschikt voor het geven van presentaties aan groepen tot 50 personen en bieden u goede beeldkwaliteit,

waarbij u kunt kiezen uit een projector met XGA- of WUXGA-resolutie. Projecteren verloopt probleemloos

dankzij de nieuwste beheerfuncties en de eenvoudige installatie en bediening. Twee geïntegreerde

luidsprekers van 10 watt en diverse aansluitmogelijkheden maken deze projectoren de ideale oplossing

voor elke toepassing in bijvoorbeeld het bedrijfsleven, het onderwijs en de evenementenwereld.

U kunt kiezen uit een XGA- en WUXGA-model met respectievelijk 5500 en 6000 lumen en een hoge

contrastverhouding van 9000:1. Welk model u ook kiest, u bent altijd verzekerd van heldere kleuren en levendige

beelden.

Overal en eenvoudig te plaatsen dankzij verticale en horizontale verschuiving van de lens met Keystone-correctie.

Compatibel met de nieuwste netwerkbeheervoorzieningen wat de bediening, tijdens zowel geplande als ad-hoc

presentaties in middelgrote ruimten, nog eenvoudiger maakt.

Twee ingebouwde luidsprekers van 10 watt maken audiovisuele presentaties in grote ruimten mogelijk zonder

extra versterking via een extern geluidssysteem.

De diverse aansluitmogelijkheden, waaronder draadloos LAN, maken het mogelijk om uiteenlopende

invoerapparaten aan te sluiten, zoals netwerkcomputers, USB-sticks en HD-bronnen, zoals Blu-rayspelers.



Goede beeldresolutie en helderheid en
uitgerust met veel functies

Verzekerd van de beste oplossing
dankzij keuze in resolutie

U heeft scherpe beelden met een hoge resolutie en
levendige kleuren nodig om de aandacht van uw
publiek vast te houden. Met de PJ X5580 en PJ
WU5570 kan een groep van 10 tot 50 personen
genieten van heldere, levendige presentaties tot
een afstand van maximaal 13,5 meter vanaf te
scherm. Dankzij de helderheid van de projectoren
kunt u projecteren op schermen van 30 tot 300 inch
en kunt u uw presentatie in nog meer ruimten en
auditoria laten zien.

Uitgebreide keuze aan
aansluitmogelijkheden

Dankzij de vele aansluitmogelijkheden kunt u een
uitgebeide reeks invoerapparaten aansluiten op
deze projectoren. Ze beschikken bovendien ook
over 2 HDMI-poorten, inclusief één voor MHL, die
het mogelijk maken om smartphones en tablets
aan te sluiten. Met een LAN-verbinding kunt u
invoer van netwerkapparaten op afstand
projecteren. En dankzij de USB-poort kunt u
presentaties laten zien zonder dat de projector op
een computer hoeft te zijn aangesloten. De
projectoren zijn ook voorzien van een VGA-poort
en de nieuwste DisplayPort.

Beelden met hoog contrast in HD-
resolutie

De PJ WU5570 combineert WUXGA-resolutie
(1920 x 1200 pixels) met een hoge
contrastverhouding van 9000:1. Dit betekent dat de
projector HD-content van uiteenlopende
invoerapparaten, zoals een Blu-rayspeler, kan
projecteren in een schermverhouding van 16:10.
Hierdoor kan uw publiek ontspannen en
comfortable presentaties bekijken. Zelfs voor
langere tijd.

Flexibele plaatsing en eenvoudige
bediening

Verticale en horizontale verschuiving van de lens
met Keystone-correctie biedt u optimale flexibiliteit
wat betreft plaatsing van de projectoren. Hierdoor
kunt u elke ruimte die u geschikt acht als
projectieruimte gebruiken. Bovendien is ook de
bediening van de projectoren eenvoudig, omdat de
PJ X5580/ PJ WU5570 compatibel zijn met de
nieuwste bedienings- en
netwerkbeheervoorzieningen, waaronder Crestron,
AMX en PJ Link. En met de optionele, draadloze
dongle hoeft u geen LAN-kabel meer aan te sluiten.



PJ X5580/PJ WU5570
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Projectiesysteem: 1-chip DLP
Resolutie: PJ X5580: 1024 x 768

PJ WU5570: 1920 x 1200
Paneel: PJ X5580: 0,7 inch

PJ WU5570: 0,67 inch
Aspect ratio: PJ X5580: 4:3

PJ WU5570: 16:10
Helderheid: PJ X5580: 6000 lumen

PJ WU5570: 5500 lumen
Contrast: 9000:1
Afmetingen van projectiescherm: 30 - 300 inch
Projectieafstand: 1 - 13,5 m (van de achterkant van het

apparaat tot het projectie-oppervlak)
Throw ratio: PJ X5580: 1,3-2,2

PJ WU5570: 1,2-2,2
Lamp: Kwiklamp
Levensduur van de lamp: Standaard: 3000 uur (365 W)

Eco: 4000 uur (292 W)
Zoomverhouding: 1,8
In-/uitzoomen: Handmatig
Focus: Handmatig
Interface: Mini D-SUB 15-pins x 2 (Computer In)

1 x Mini D-SUB 15-pins (Monitor Out)
Mini DIN 4-pins x 1 (S-Video)
1 x RCA 1-pins (Video)
1 x 9-pins D-SUB (RS-232C) (PC
Control)
1 x HDMI 1/MHL
1 x HDMI 2 In
Display port x1
1/2 x 3,5 mm mini-jack
1 x RCA audio-jack (links/mono)
1 x RCA audio-jack (rechts)

USB: 1 x Type-A
bedraad LAN: RJ-45 x 1 (10BASE-T/

100BASE-TX/1000BASE-T)
draadloos LAN: Voldoet aan IEEE 802.11a/b/g/n
Primaire functies: Dempen (leeg), Stilzetten, Formaat

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

Ingebouwde speaker: 2 x 10 W
Afmetingen (B x D x H): 424 x 356 x 150 mm
Gewicht: 6,35 kg
Netspanning: 100 - 240 V, 50/60 Hz

- g/m²

MILIEUKENMERKEN

Geluidssterkte (hele systeem): 35 dB
Stroomverbruik: Vermogen indien in bedrijf: 495 W

Timer energiespaarstand: 395 W
Stand-bymodus: 1 W

Operationele temperatuur: 5 - 40 °C
Operationele vochtigheid: 20% - 80%
Opslagomstandigheden: Temperatuur: -20 - 60 °C

Vochtigheid: 20% - 80%

VERBRUIKSARTIKELEN

Vervangende lamp Type 22

ACCESSOIRES

Installatiehandleiding & veiligheidsinstructies, Lees dit eerst / Handleiding
(Snel aan de slag), RGB-kabel, Stroomkabel, cd-rom, afstandsbediening
inclusief batterijen, lensdop, Filter (built-in)

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