
PJ WUL5670
PJ WXL5670

Laserprojector



Altijd een hoge mate van precisie

Als u hoogwaardige, zeer duurzame en milieuvriendelijke laserprojectoren nodig heeft, bieden de Ricoh

PJ WUL5670 en PJ WXL5670 precies datgene waarnaar u op zoek bent. Naast dat ze snel opstarten,

zijn ze tevens zeer eenvoudig te bedienen en direct klaar voor gebruik. Misschien nog wel belangrijker is

dat beide apparaten een lange levensduur van maximaal 20.000 uur hebben. Dit betekent dat ze ideaal

inzetbaar zijn op evenementen en in musea, auditoria of hotels. Dankzij de hoge kwaliteit laserprojectie

hoeft u geen lampen te vervangen, waardoor deze apparaten zo goed als onderhoudsvrij zijn.

Onderhoudsvrije laserprojector met een levensduur van 20.000 uur

Laserlichtbron van hoge kwaliteit (5200 lumen) voor haarscherpe beelden

Projectie vanuit meerdere hoeken

Snel opgestart - binnen 10 seconden kunt u op hoge kwaliteit projecteren

Naadloze HDBaseT-aansluiting - één kabel voor alles



Snel opgestart en lange levensduur

Veelzijdig en duurzaam

Beide modellen zijn veelzijdig genoeg om op uitlopende locaties te
worden ingezet, maar het is hun duurzaamheid die ze zo uniek
maakt. De lange levensduur van maximaal 20.000 uur betekent dat
dit projectoren zijn waarop u kunt vertrouwen. Zo bent u er altijd
zeker van dat de apparaten functioneren en u uw boodschap kunt
overbrengen.

Meerdere opties en oplossingen

Deze projectoren kunnen in verschillende richtingen projecteren
dankzij speciale technologie. Hun weldoordachte ontwerp betekent
dat ze praktisch onderhoudsvrij zijn. U kunt zelfs een HDMI-dongel
plaatsen en het compartiment sluiten, zodat er niets in de weg van
het beeld zit.

Direct klaar voor gebruik 

Deze innovatieve laserprojectoren werken heel anders dan de
traditionele projectoren met kwiklampen. Daardoor zijn ze vrijwel
onmiddellijk klaar voor gebruik en presteren ze direct optimaal
vanaf het moment dat u ze aanzet. Dit geeft u de flexibiliteit om
deze projectoren nagenoeg overal neer te zetten, wetende dat ze
direct klaar zijn voor gebruik.

Een simpele, flexibele aansluiting

De HDBaseT-aansluiting, die uit één kabel voor video, audio en
LAN van maximaal 100 meter bestaat, zorgt voor een efficiëntere
aansluiting en zo min mogelijk kabels. De technologie werkt dus
net zo soepel als dat uw projecties verlopen.



PJ WUL5670/PJ WXL5670
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Audio: Twee interne luidsprekers van 10 W
Interface (input): Geluid: ST mini-jack van 3,5 mm,

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

5 V, 1,5 A: USB type A (2)
Projectiesysteem: 1-chip DLP
Resolutie: PJ WXL5670: WXGA (1280 x 800)

PJ WUL5670: WUXGA (1920 x 1200)
Helderheid: 5200 lumen
Contrast: 100.000:1
Afmetingen van projectiescherm: 30 - 300 inch
Projectieafstand: PJ WUL5670: 129-917 cm

PJ WXL5670: 135-936 cm
Throw ratio: PJ WUL5670: 1,2-2,13

PJ WXL5670: 1,26-2,24
Lichtbron: Laser
Zoomverhouding: 1,8
Interface: 1 x Mini D-SUB 15-pins (Computer In),

1 x Mini D-SUB 15-pins (Monitor Out),
1 x HDMI (1.4), 1 x HDMI 1/MHL, 1 x
HDBaseT

Netwerkfuncties: PJ Link, Crestron, AMX
Functies: PIP/PBP, 360-gradenprojectie, Modus

Staand, Kleuraanpassing
Afmetingen (B x D x H): 405 x 387 x 136 mm
Gewicht: 11,4 kg
Grootte van ruimte: Vergaderruimte/leslokaal
Levensduur lichtbron: Normaal: 20.000 uur

Eco: 20.000 uur
4-hoekscorrectie: Ja
Besturing: Mini-USB, RJ45 (LAN), RS-232C (PC-

besturing), mini DIN3 (VESA 3D sync),
jack van 3,5 mm (+12 V trigger out),
jack van 3,5 mm (voor kabel met
volumeregelaar)

3D: DLP link, Blu-ray 3D

- g/m²

MILIEUKENMERKEN

Stand-bymodus: 0,5 W
Stroomverbruik (max.): Bij 110 V: 460 W

Bij 220 V: 440 W
Stroomverbruik (max.
ecomodus):

Bij 110 V: 280 W
Bij 220 V: 270 W

Opstarttijd: 10 seconden
Operationele temperatuur: 5 - 40 °C
Operationele vochtigheid: 10% - 85%
Geluidsniveau: Standaardmodus: 35 dB

ACCESSOIRES

Stroomkabel, VGA-kabel, cd-rom, afstandsbediening inclusief batterijen,
type A-kabel voor Micro USB naar USB

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