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Ricoh projectoren voor hoogwaardige presentaties
Deze serie van lichtgewicht en compacte projectoren bieden u alle functionaliteiten, betrouwbaarheid en
waar voor uw geld, zoals u dat van Ricoh mag verwachten. Deze kleine projectoren leveren zeker geen
kleine prestaties met een hoge lichtopbrengst van 3000 lumen (3100 bij WX2240), een hoge
contrastverhouding en een Philips-lamp met een lange levensduur. Deze veelzijdige projectoren zijn
robuust, eenvoudig in gebruik, en draagbaar. Hierdoor zijn ze eenvoudig mee te nemen en op elke
gewenste locatie op te stellen. De projectoren zijn eenvoudig te bedienen met de afstandsbediening. En
dankzij de verschillende interface-aansluitingen, waaronder HDMI, zijn de projectoren op een groot aantal
apparaten aan te sluiten. Dit biedt maximale flexibiliteit.
Lichtgewicht, compact en draagbaar voor gebruik op een locatie naar wens
Philips-lamp met lange levensduur tot 6000 uur in eco-modus
Helder display en een hoge contrastverhouding voor levendige presentaties
Handige afstandsbediening voor bediening op afstand
Meerdere soorten interface-aansluitingen voor grote keuze in aan te sluiten apparaten

Eenvoudig te bedienen projectoren met
veel functies
Verbazingwekkende beeldkwaliteit
Met een lichtopbrengst van 3000 lumen is de
beeldkwaliteit van de PJ X2240 en de PJ S2240
(XGA/SVGA) gegarandeerd bij een
projectieafstand van 1 tot 12 meter. De WXGAbreedbeeldprojector PJ WX2240 heeft een lamp
met een intensiteit van 3100 lumen. De helderheid
van afbeeldingen wordt geëvenaard door een hoge
contrastverhouding van 10.000:1. Dit zorgt voor
duidelijke, levendige beelden en diepere
zwarttinten die teksten en grafische afbeeldingen in
elke presentatue verbeteren.

Lichtgewicht en eenvoudig te
gebruiken
Met een gewicht van slechts 2,6 kilo en afmetingen
van niet veel groter dan een A4-tje, zijn deze
compacte projectoren handig mee te nemen en op
elke gewenste locatie gemakkelijk en snel op te
zetten. Bediening is eenvoudig met de handige
afstandsbediening voor volledige bediening op
afstand. De PJ X2240 en de PJ WX2240 modellen
hebben een ingebouwde luidspreker wat inhoudt
dat er geen externe geluidssysteem nodig is voor
presentaties.

Keuze uit meerdere interfaceaansluitingen
Alle modellen hebben de meest recente HDMIinterface voor hoogwaardige projectie van onder
andere 3D-beelden (optionele 3D-brillen vereist),
waarmee u dus ook een investering in de toekomst
doet. De PJ WX2240 en de PJ X2240 modellen
hebben ingangen voor twee computers, een
uitgang voor een monitor en een audio-uitgang om
een extern geluidssysteem aan te sluiten, mocht
dat nodig zijn. De PJ S2240 kan op één computer
aangesloten worden en alle modellen hebben een
poort voor PC-besturing (RS232).

Ontworpen om tegen een stootje te
kunnen
Deze veelzijdige projectoren zijn zo ontworpen dat
ze tegen een stootje kunnen, waardoor weinig
onderhoud noodzakelijk is. Standaard is de
levensduur van de lamp 4500 uur. Bij gebruik van
de eco-modus wordt de helderheid gedimd,
waardoor het stroomverbruik vermindert en de
levensduur van de lamp verlengd wordt met meer
dan 30% tot 6000 uur. U kunt ervan op aan dat
Ricoh uw exploitatiekosten laag houdt met deze
robuuste projectoren.

PJ WX2240/PJ X2240/PJ S2240
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

MILIEUKENMERKEN

ALGEMEEN
Projectiesysteem:

1-chip DLP

Resolutie:

PJ WX2240: 1.024.000 pixels (1280 x
800)
PJ X2240: 786.432 pixels (1024 x 768)
PJ S2240: 480.000 pixels (800 x 600)

Vorm van display:

PJ WX2240: 0,65 inch
PJ X2240: 0,55 inch
PJ S2240: 0,55 inch

Helderheid:

PJ WX2240: 3100 lumen
PJ X2240: 3000 lumen
PJ S2240: 3000 lumen

Kleurreproductie:

1.073.000.000 kleuren

Contrast:

PJ WX2240: 2000:1
PJ X2240: 2200:1
PJ S2240: 2200:1

High contrast ratio:

10.000:1

Afmetingen van projectiescherm: 30 tot 300 inch
Projectieafstand:

PJ WX2240: 100 to 1000 cm
PJ X2240: 120 to 1200 cm
PJ S2240: 120 to 1200 cm (from rear
of unit to projection surface)

Throw ratio:

PJ WX2240: 1,55-1,7:1
PJ X2240: 1,95-2,15:1
PJ S2240: 1,95-2,15:1

Lamp:

Hogedruklamp met kwik

Levensduur van de lamp:

Standaard: 4500 uur (190 W)
Eco: 6000 uur (190 W)

RGB-compatibele signalen
(analoog, digitaal):

Werkelijke weergave: PJ WX2240:
WXGA, XGA, SVGA, VGA, PJ X2240:
XGA, SVGA, VGA, PJ S2240: SVGA,
VGA
Gecomprimeerde weergave: PJ
WX2240: UXGA, SXGA, PJ X2240:
UXGA, SXGA, WXGA, PJ S2240:
UXGA, SXGA, WXGA, XGA

Ingangssignalen:

NTSC, PAL, SECAM, NTSC4.43,
PAL-M, PAL-60

Analoge RGB-compatibele
scanfrequentie:

Horizontaal: 30 tot 100 kHz
Verticaal: 50 tot 85 Hz

Zoomverhouding:

x1,1 (manual)

Connection terminal (PJ
WX2240/PJ X2240):

Mini D-SUB15pin x 3 (Computer 1 IN,
Computer 2 IN, Monitor OUT), Mini
DIN 4pin x 1, RCA 1pin x 1, D-SUB
9pin x 1 (RS-232C), Mini Jack x 3
(Audio1 IN, Audio2 IN, Audio OUT),
USB-TYPE-minB x1, HDMI(1.4) x 1

Connection terminal (PJ 2240):

Mini D-SUB15pin x 1 (Computer 1 IN),
Mini DIN 4pin x 1, RCA_1pin x 1, DSUB 9pin x 1 (RS-232C), USB-TYPEminB x1, HDMI(1.4) x 1

Primaire functies:

Dempen (leeg), Stilzetten, Formaat
wijzigen (vergroten), Ecomodus, 3D
projection (Ready), Wall Color mode,
Security bar, Kensington lock

Ingebouwde luidspreker:

2 W mono

Afmetingen (B x D x H):

314,2 x 223,5 x 101,7 mm

Gewicht:

2,6 kg

Ondersteunde talen:

Engels, Duits, Frans, Italiaans,
Spaans, Nederlands, Zweeds, Noors,
Deens, Fins, Hongaars, Tsjechisch,
Pools, Portugees, Russisch, Koreaans,
Traditioneel Chinees, Vereenvoudigd
Chinees, Turks, Arabic, Indonesian,
Japanese, Thai

Netspanning:

www.ricoh.nl

100 - 240 V, 50/60 Hz

Stroomverbruik:

Vermogen indien in bedrijf: 267 W
Timer energiespaarstand: 224 W
Stand-bymodus: 0,5 W

Operationele temperatuur:

5 °C - 40 °C

Operationele vochtigheid:

80%

Opslagomstandigheden:

Temperatuur: 20 - 60 °C

Geluidsniveau:

Standard: 34 dB
Eco: 31 dB

ACCESSOIRES
RGB-kabel, Stroomkabel, cd-rom, Afstandsbediening, Lens cap (PJ
WX2240/PJ X2240), Carrying case (PJ WX2240/PJ X2240)

OPTIES
RICOH PJ 3D glasses Type 2

VERBRUIKSARTIKELEN
Replacement lamp Type14

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