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Uitstekende projectiekwaliteit voor grote groepen

Deze hoogwaardige reeks projectoren biedt een contrastverhouding van 6000:1, waardoor ze een

superieure afbeeldingskwaliteit en helderheid hebben onder alle lichtomstandigheden. Dit is ideaal voor

het projecteren van multimedia content in collegezalen, klaslokalen en vergaderzalen. De drie modellen

hebben verschillende resoluties, inclusief WUXGA voor groepen van 10 tot 100 personen. De bediening

is eenvoudig en intuïtief. De projectoren hebben een afstandsbediening, voor extra gebruiksgemak. U

kunt kiezen uit verschillende verbindings- en aansluitingsmogelijheden, waaronder Wi-Fi LAN (optie).

Keuze uit XGA-, WXGA- en WUXGA-resoluties

Mogelijkheid om beelden staand te projecteren maakt 'projection mapping' en digitale displays mogelijk

Ruime keuze uit 6 verwisselbare lenzen, inclusief een 1.3 zoomlens voor ultieme flexibiliteit

LAN-instellingen kunnen op afstand worden gewijzigd, evenals het aan-/uitzetten van de projector

Inclusief 2 HDMI-aansluitingen



Uitstekende beeldresolutie voor uw
publiek

Krachtige beeldprojectie en keuze uit
resoluties

Sterk vermogen van 483 W en keuze uit drie
resoluties (XGA, WXGA en WUXGA) betekent dat
dit de ideale Ricoh-projector is voor groepen van
10 tot 100 personen. De kracht en helderheid van
de beelden stellen u in staat om presentaties te
geven op schermen van wel 500 inch (diagonaal).
Keystone-correctie voorkomt beeldvervorming,
zelfs als u op gebogen en onregelmatige
oppervlakken projecteert.

Heldere beelden en hoog contrast

Een output van 6200/6700/7200 lumen zorgt voor
zeer heldere en levendige kleuren, zelfs voor
projectie op grote schermen op grote locaties,
zoals vergaderzalen, kunstgallerijen en
collegezalen. Het heldere beeld gaat gepaard met
een uitstekende contrastverhouding van 6000:1,
wat zorgt voor extra kijkgemak over langere
perioden. De PJ WU6181N-projector biedt de
nieuwste WUXGA-weergaveresolutie van 1920 x
1200 pixels.

Verschillende aansluitmogelijkheden

Er zijn 2 HDMI-aansluitingen beschikbaar, zodat u
beelden van hoge kwaliteit kunt projecteren,
inclusief 3D-content (optionele 3D-brillen vereist).
Dankzij de USB-poort kunt u presentaties geven
zonder dat u hiervoor een computer nodig heeft.
De LAN-verbinding maakt het mogelijk om
invoerapparaten op afstand te gebruiken, terwijl de
optionele Wi-Fi LAN-verbinding ervoor zorgt dat u
geen netwerkkabels nodig heeft. De
afstandsbediening maakt het geven van
presentaties heel eenvoudig.

Flexibele projectiemogelijkheden

Beelden staand projecteren stelt u in staat om deze
projectoren als digitale displays te gebruiken, wat
ideaal is voor evenementen en winkels. Beelden
staand projecteren maakt 'projection mapping'
mogelijk, waardoor u op uiteenlopende
oppervlakken en vormen kunt projecteren voor
creatieve en opvallende presentaties. Keuze uit 6
verwisselbare lenzen, inclusief een 1.3 zoomlens,
betekent dat u verschillende mogelijkheden heeft
qua positie van de projector ten opzichte van het
scherm.



PJ WU6181N/PJ WX6181N/PJ X6181N
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Projectiesysteem: LCD
Resolutie: PJ WU6181N: 1920 x 1200

PJ WX6181N: 1280 x 800
PJ X6181N: 1024 x 768

Paneel: PJ WU6181N: 0,76 inch
PJ WX6181N: 0,76 inch
PJ X6181N: 0,79 inch

Helderheid: PJ WU6181N: 6200 lumen
PJ WX6181N: 6700 lumen
PJ X6181N: 7200 lumen

Contrast: 6000:1
Lamp: Kwiklamp
Levensduur van de lamp: Standaard: 3000 uur (350 W)

Eco: 4000 uur (264 W)
RGB-compatibele signalen
(analoog, digitaal):

PJ WU6181N: WUXGA
PJ WX6181N: WXGA
PJ X6181N: XGA

Focus: Handmatig
Interface (alle modellen): HDMI x2, HDMI(1.4) x 1, D-SUB15 x

1.5BNC x 1, Video: BNC R Share , S-
Video: BNC G/B Share , 2 x HDMI, 1 x
DisplayPort , 2 x Mini-jack

Interface: 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), Stroomtimer,
Muiscontroller, Lensverschuiving,
Beveiligingsstang, Ventilatie:
achterkant, Iris, Bestandsviewer, LAN-
projectie: bekabeld/draadloos,
Kleurencorrectie achterwand,
Kleurencorrectie, Afbeeldingspositie,
Testpatroon, Beveiliging: wachtwoord,
USB-geheugen, Ontvangst
afstandsbediening:
voorkant/achterkant, Stelvoetje: 4
graden, Direct uitschakelen,
Automatisch inschakelen, Snel
opstarten, Snel afsluiten, Modus voor
grote hoogten

Ingebouwde speaker: 10 W mono
Afmetingen (B x D x H): 499 x 359 x 142 mm
Gewicht: 8,4 kg
Netspanning: 100 - 240 V, 50/60 Hz

- g/m²

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik: Vermogen indien in bedrijf:
483 W (100-130 V)/460 W (200-240 V)
Timer energiespaarstand:
377 W (100-130 V)/362 W (200-240 V)
Stand-bymodus:
0,11 W (100-130 V)/0,16 W (200-240
V)

Geluidsniveau: Standaardmodus: 39 dB
Eco-modus: 33 dB

OPTIES

Draadloos LAN (IEEE 802.11b/g/n)

VERBRUIKSARTIKELEN

Vervangende lamp Type 21 , Vervangende lens Type 1/2/3/4/8

ACCESSOIRES

Installatiehandleiding & veiligheidsinstructies, RGB-kabel, Stroomkabel,
cd-rom, afstandsbediening inclusief batterijen

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

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.
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