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Laserprojectie beeldkwaliteit voor groot publiek

U heeft een hoge beeldkwaliteit nodig om beeld van goede kwaliteit te projecteren voor een groot publiek.

Daarnaast moet de projector onderhoudsvriendelijk zijn, zodat hij op moeilijk bereikbare locaties kan

worden geplaatst. De Ricoh PJ WXL6280/PJ WUL6280 voldoet aan al deze eisen. Hij heeft een

geavanceerde laserlichtbron, die met 6000 lumen een heldere beeldkwaliteit produceert, en hij gaat bij

normaal gebruik 20.000 uur mee zonder dat er onderhoud is vereist. Voor zowel zakelijke conferenties en

collegezalen als kunstgalerijen en alle andere ruimtes met een publiek van 10 tot 100 personen is dit de

ideale, onderhoudsvriendelijke projector met een hoge resolutie.

U heeft keuze uit WXGA- of WUXGA-resolutie dat wordt geproduceerd door laserlicht. Hierdoor projecteert u

beeld met een hoog contrast en goede kleurverzadiging.

De laserlichtbron gaat 20.000 uur mee (bij normaal gebruik) zonder dat er vervanging is vereist. Dit beperkt

onderhoud tot een minimum en zorgt voor lage exploitatiekosten.

Eén van de vele aansluitmogelijkheden is de HDBaseT. Hiermee worden via één kabel zowel stroom als beeld-,

audio- en bedieningssignalen tot een afstand van 100 meter uitgezonden.

U heeft keuze uit 5 verwisselbare lenzen, waaronder een 'ultra-long zoom'-lens. Hiermee kunt u projecteren op

schermen van 50 tot 300 inch bij een projectie-afstand van maximaal 37,35 meter.

De projector kan worden geïnstalleerd in elke gewenste projectiehoek, zelfs diagonaal, dankzij verticale en

horizontale Keystone-correctie. De projector heeft veel extra functies, waaronder PIP/PBP (picture-in-picture/

picture-by-picture).



Kraakheldere, haarscherpe projectie van
uw presentaties

Lasertechnologie maakt bediening
snel een eenvoudig

De projector is voorzien van de nieuwste
lasertechnologie die ervoor zorgt dat hij volledig
operationeel is binnen één minuut. Bovendien
produceert de laserlichtbron aanzienlijk minder
warmte dan een conventionele lamp, wat beter is
voor het milieu. Ook gaat de lamp langer mee:
20.000 uur bij normaal gebruik. Hierdoor worden
dure onderhoudswerkzaamheden tot een minimum
beperkt. En in de Eco-modus wordt het
geluidsniveau van de projector aanzienlijk
verlaagd, naar slechts 35 decibel.

Hoge resolutie maakt bekijken van
presentaties eenvoudiger

Beide modellen bieden een helderheid van 6000
lumen. De PJ WUL6280 heeft echter het voordeel
van WUXGA-resolutie (1920 x 1200 pixels),
waarmee hij HD-presentatie ondersteunt bij een
schermverhouding van 16:10. Dankzij de
combinatie van een contrastverhouding van
1200:1, hoge beeldkwaliteit en hoge resolutie kan
een publiek van 10 tot 100 personen prettig
presentaties bekijken. Zelfs voor langere tijd.

Aansluitmogelijkheden voor elke
projectortoepassing

Om uw presentaties vanaf elk gewenst apparaat te
kunnen projecteren, bieden de PJ WXL6280 en de
PJ WUL6280 een reeks aan ingangspoorten,
waaronder een HDBaseT-interface. Hiermee hoeft
u slechts één kabel (Cat6) van maximaal 100 meter
aan te sluiten om zowel stroom als beeld-, audio-
en bedieningssignalen uit te zenden. Via de HDMI-
aansluiting kunt u HD-beelden projecteren en u
kunt de USB-poort gebruiken om presentaties af te
spelen zonder verbinding te maken met een
computer.

Flexibele screening dankzij meerdere
projectiehoeken

Dankzij de 360°-installatiemogelijkheden en de
keuze uit 5 verschillende lenzen kunnen beelden
worden geprojecteerd op een muur, plafond of
vloer. De mogelijkheid om verticaal te projecteren is
ideaal voor zowel digital signage als digital
mapping. Door de lens verticaal/horizontaal te
verschuiven wordt Keystone-correctie toegepast
zonder dat u de projector hoeft te verplaatsen. Er
kan zelfs worden geprojecteerd op ronde
oppervlakken dankzij de correctie van
kussenvormige vertekening. En met de PIP/PBP-
functie (picture-in-picture/picture-by-picture) kunt u
twee beeldbronnen tegelijk op het scherm bekijken.



PJ WXL6280/PJ WUL6280
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Projectiesysteem: 1-chip DLP
Resolutie: PJ WUL6280: 1920 x 1200

PJ WXL6280: 1280 x 800
Paneel: Hoogte-breedteverhouding: 16:10

PJ WUL6280: 0,67 inch
PJ WXL6280: 0,65 inch

Helderheid: 6000 lumen
Contrast: PJ WUL6280: 1200:1 (10.000:1)

PJ WXL6280: 1100:1 (10.000:1)
Afmetingen van projectiescherm: Afhankelijk van de lens
Zoomverhouding: Afhankelijk van de lens
In-/uitzoomen: Gemotoriseerd
Focus: Gemotoriseerd
Interface: 1 x 9-pins D-SUB (RS-232C) (PC

Control)
1 x HDMI (1.4)
RJ-45 x 1 (LAN)
1 x DVI-D
1 x HDBaseT
1 x Computer In
1 x Monitor Out
1 x USB Type A
1 x YPBPR
1 x Bedrade in/out (3,5 mm jack)
1 x Service

bedraad LAN: RJ-45 x 1 (10BASE-T/
100BASE-TX/1000BASE-T)

draadloos LAN: Voldoet aan IEEE 802.11a/b/g/n (optie)
Primaire functies: Ondertiteling, Beveiligingsstang,

Kensington-slot, 360 graden draaibaar,
Staande richting-modus , Picture in
picture , Geometrische correctie

Ingebouwde speaker: N/A
Netwerkfuncties: PJ Link, Crestron, AMX
Afmetingen (B x D x H): 484 x 509 x 185 mm
Gewicht: 18 kg
Netspanning: 100 - 240 V, 50/60 Hz

- g/m²

MILIEUKENMERKEN

Geluidssterkte (hele systeem): 37 dB
Stroomverbruik: Vermogen indien in bedrijf: 560 W

Eco-modus: 340 W
Stand-bymodus: 0,5 W

Operationele temperatuur: 5 - 40 °C
Operationele vochtigheid: 10% - 85%
Opslagomstandigheden: Temperatuur: -10 - 60 °C

Vochtigheid: 5% - 90%

VERBRUIKSARTIKELEN

Vervangende lens type A1/A2/A3/A4/A5, Draadloze dongle (USB AC/DC-
adapter is vereist)

ACCESSOIRES

Installatiehandleiding & veiligheidsinstructies, Lees dit eerst / Handleiding
(Snel aan de slag), RGB-kabel, Stroomkabel, afstandsbediening inclusief
batterijen

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