
PJ X5770
PJ WX5770

Beamers



Plug & Play en presenteren maar

De Ricoh PJ X5770 en PJ WX5770 zijn de ideale beamers voor zakelijke presentaties, trainingssessies

en het onderwijs. Ze zijn krachtig, compact en licht. De zeer heldere en duidelijke beelden van hoge

kwaliteit betrekken uw publiek bij uw verhaal. Het maakt niet uit of dit in een middelgrote tot grote

vergaderruimte of klaslokaal is. En met de twee hoogwaardige speakers van 12 watt maakt u

gegarandeerd een memorabele indruk. Laat u verrassen door deze innovatieve, betrouwbare beamers

vanwege hun gebruiksgemak en de Plug & Play-functionaliteit.

5000/5100 lumen en hoge beeldkwaliteit

Flexibel dankzij de lens met 1,6 x zoom en verticale lensverschuiving

Maak indruk met geluid met de twee speakers van 12 watt

HDMI, MHL en draadloos projecteren met een gangbare HDMI-dongel

Eenvoudig te integreren door compatibiliteit met Crestron, AMX en Extron



Het complete plaatje

Geef briljante presentaties

Deze beamers maken zelfs de meest veeleisende presenties nóg
beter met hun heldere, scherpe beelden en informatie die stabiel
wordt geprojecteerd. Dit komt door de combinatie van 5000/5100
lumen met een hoge contrastverhouding, 1,6 x zoom en 4-hoeks
correctie. Het enige dat u hoeft te doen, is dat waar u goed in bent:
presenteren.

Altijd paraat

Deze krachtige, flexibele modellen zijn Plug & Play en bieden een
hoge helderheid, hoog contrast en hoge beeldkwaliteit. Dankzij de
eenvoudige bediening presenteert u in stijl en met gemak voor
groepen tot 50 mensen. Directeuren en onderwijsprofessionals
kunnen op beeld van topklasse rekenen, iedere keer weer.

Connectief, innovatief en impressief

Om uw werkdag soepel te laten verlopen, integreren deze
functionele beamers eenvoudig in iedere ruimte door hun
compatibiliteit met Crestron-, AMX- en Extron-systemen. De HDMI-
aansluiting, MHL-aansluiting en draadloze verbinding (via een
gangbare HDMI-dongel) maken van deze beamers veelzijdige en
praktische apparaten.

Goed geluid zorgt voor sterke présence

Een goede geluidskwaliteit speelt een belangrijke rol bij het
betrekken van uw publiek. Het houdt hun aandacht vast tijdens
vergaderingen en presentaties. Het heldere geluid van de twee
krachtige speakers van 12 watt versterkt het beeld en zorgt voor
een sterke présence. De ingebouwde speakers besparen u
bovendien tijd bij het opzetten en instellen van de beamer.



PJ X5770 / PJ WX5770
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Audio: Twee interne luidsprekers van 12 W
Interface (input): Video: 2 x HDMI, Composiet, S-video,

HDMI/MHL, D-sub15 (Computer)
Geluid: L/R RCA, ST mini-jack van 3,5
mm

Interface (output): Video: D-sub15 (Monitor out)
Geluid: ST mini-jack van 3,5 mm

Projectiesysteem: 1-chip DLP
Resolutie: XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)
Helderheid: PJ X5770: 5000 lumen

PJ WX5770: 5100 lumen
Kleurreproductie: 1.073.000.000 kleuren
Contrast: 2000:1
Afmetingen van projectiescherm: PJ X5770: 22 - 300 inch

PJ WX5770: 26 - 300 inch
Projectieafstand: PJ X5770: 130 - 1120 cm

PJ WX5770: 130 - 950 cm
Lamp: Kwiklamp
Levensduur van de lamp: Standaard: 3000 uur

Ecomodus: 4000 uur
Zoomverhouding: x 1,6 (handmatig)
Primaire functies: Dempen (leeg)

Stilzetten
Formaat wijzigen (vergroten)
Wachtwoordbeveiliging
NCE (Natural Color Enhancer)
Ecomodus
3D Ready
Ecoafbeelding (helderheidsregeling
met sensorsignaal)
Schermopname
Wandkleurmodus
Stroom automatisch uit
Stroom direct aan
Kensington-slot
Beveiligingsstang
Grotehoogtemodus

Afmetingen (B x D x H): 369 x 294 x 132 mm
Gewicht: 4,7 kg
4-hoekscorrectie: Ja
Lens: Ingebouwd
Besturing: Mini-USB

RJ45 (LAN)
RS-232C (PC-besturing)
USB type A: 1 voor voeding (5V@1A)

3D: DLP link
Blu-ray 3D

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

Besturingssysteem: PJ Link
Crestron
AMX-ontdekking
Extron

- g/m²

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik (max.): Bij 110 V: 503 W
Bij 220 V: 479 W

Stroomverbruik (max.
ecomodus):

Bij 110 V: 399 W
Bij 220 V: 384 W

Operationele temperatuur: 0 - 40 °C
Operationele vochtigheid: 80%

ACCESSOIRES

Stroomkabel, verkorte handleiding, 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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ISO27001-gecertificeerd
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productnamen zijn
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