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Betrouwbare, kostenbesparende projectoren voor
al uw presentatiedoeleinden

Deze nieuwe projectoren van Ricoh zijn compact en bieden u een kostenbesparende oplossing voor

presentaties. De handige functies zorgen ervoor dat de projectoren makkelijk te gebruiken zijn in elke

kantooromgeving. De uitvoer van 4000 lumen zorgt voor een hoge helderheid en levendige kleuren, wat

een prettig beeld oplevert. Dankzij het robuuste ontwerp zijn de projectoren duurzaam en betrouwbaar en

is er weinig onderhoud nodig. De EcoMode bespaart op vervangingskosten van de lamp en

energiekosten. De PJ HD5450 kan indien nodig HD-beelden projecteren.

De BrilliantColor™-technologie ondersteunt secundaire kleuren

Ruime keuze aan aansluitmogelijkheden voor uiteenlopende apparaatinvoer

Makkelijk te bedienen op afstand via het invoerapparaat of via het lokale netwerk

Uitstekende lenskwaliteit voor scherpe presentaties

Keuze uit resolutiemodellen met full HD 1080p, WXGA of XGA



Stijlvol en licht met een uitstekende
afbeeldingskwaliteit

Klein en gebruiksvriendelijk

Deze kostenbesparende projectoren zijn makkelijk
te bedienen en vragen geen speciale kennis. De
projectoren nemen een ruimte in van iets meer dan
een A4-tje en wegen slechts 3,2 kg. Hierdoor zijn
ze gemakkelijk te dragen en kunnen ze op iedere
plek neergezet worden. De handige extra's, zoals
een ingebouwde speaker van 10 W, zorgen ervoor
dat u geen externe geluidsinstallatie nodig heeft
voor uw presentaties.

Heldere, scherpe afbeeldingen

Dankzij de uitvoer van 4000 lumen zijn de
geprojecteerde afbeeldingen helder en is het beeld
prettig om naar te kijken, ook voor langere tijd. De
geavanceerde BrilliantColor™-technologie biedt
een verwerking tot 6 kleuren en ondersteunt
secundaire kleuren. De lamp heeft een levensduur
van 3000 uur in de standaardmodus en kan met
behulp van de EcoMode verlengd worden tot 4000
uur, door middel van het verlagen van de
helderheid en het stroomverbruik.

Ruime keuze aan aansluitopties

Alle modellen hebben een HMDI-interface zodat
afbeeldingen van hoge kwaliteit geprojecteerd
kunnen worden, inclusief 3D (met optionele 3D-
bril). Hiermee bent u klaar voor de toekomst. De
projectoren zijn ook voorzien van aansluitingen
voor twee computers en LAN. Om alles uit uw
projector te kunnen halen heeft deze ook een
aansluiting voor een monitor en een audio-uitvoer
om een externe geluidsinstallatie aan te kunnen
sluiten.

Betrouwbare, eenvoudige bediening

Het robuuste ontwerp zorgt ervoor dat u op deze
projectoren kunt vertrouwen voor al uw
presentatiedoeleinden. De uitstekende lenskwaliteit
biedt heldere, levendige afbeeldingen en de
projector is eenvoudig te bedienen dankzij de
afstandsbediening. Met een hoog contrast tot
10.000:1 kunt u levendige presentaties in kleur
projecteren waarvan uw publiek onder de indruk zal
zijn.



PJ X5460/PJ WX5460/PJ HD5450
BELANGRIJKSTE SPECIFICATIES

ALGEMEEN

Projectiesysteem: 1-chip DLP
Resolutie: X5460: 1024 x 768, WX5460: 1280 x

800, HD5450: 1920 x 1080
Vorm van display: PJ WX5460/HD5450: 0,65 inch

PJ X5460: 0,55 inch
Helderheid: X5460: 4000 lumen , WX5460: 4100

lumen , HD5450: 3500 lumen
Contrast: WX5460/HD5450: 2000:1

X5460: 2200:1
High contrast ratio: 10.000:1
Afmetingen van projectiescherm: WX5460: 30"-300"

X5460: 30"-300"
HD5450: 38"-300"

Projectieafstand: X5460: 1,2 to 12 m , WX5460: 1 to 10
m , HD5450: 1,5 to 10 m

Throw ratio: X5460: 1,95-2,15:1 , WX5460:
1,55-1,7:1 , HD5450: 1,5-1,8:1

Lamp: Hogedruklamp met kwik
Levensduur van de lamp: Standaard: 3000 uur (260 W)

Eco: 4000 uur (260 W)
RGB-compatibele signalen
(analoog, digitaal):

Werkelijke weergave (X5460/WX5460:
WXGA, XGA, SVGA, VGA, HD5450:
WXGA, XGA, SVGA, VGA, FHD,
WSXGA, WXGA+, SXGA),
Gecomprimeerde weergave (PJ
X5460: UXGA, SXGA, WXGA, PJ
WX5460: UXGA, SXGA, PJ HD5450:
UXGA)

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)
HD5450 : x1,2 (manual)

Interface (X5460/WX5460): Mini D-SUB15pin x 2 (Computer IN),
Mini D-SUB 15-pins x 1 (Monitor Out),
Mini DIN 4-pins x 1 (S-Video), RCA 1-
pins x 1 (Video), D-SUB 9-pins x 1
(RS-232C) (PC Control), Mini Jack x 1
(Audio 1 In, Audio 2 In, Audio Out),
USB-TYPE-mini B x1, HDMI(1.4) x 1,
RJ45 (voor besturing)

Interface (HD5450): Mini D-SUB 15-pins x 1 (Computer In),
Mini DIN 4-pins x 1 (S-Video), RCA 1-
pins x 1 (Video), D-SUB 9-pins x 1
(RS-232C) (PC Control), Mini Jack x 1
(Audio 1 In, Audio Out), USB-TYPE-
mini B x1, HDMI(1.4) x 2, RJ45 (voor
besturing)

Primaire functies: Dempen (leeg), Stilzetten, Formaat
wijzigen (vergroten), Ecomodus, 3D
ready, Wandkleurmodus,
Beveiligingsstang, Kensington-slot

Ingebouwde speaker: 10 W mono
Afmetingen (B x D x H): 314,2 x 223,5 x 101,7 mm
Gewicht: 3 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: 100 - 240 V, 50/60 Hz

MILIEUKENMERKEN

Stroomverbruik: Vermogen indien in bedrijf: 347 W
Timer energiespaarstand: 292 W
Stand-bymodus: 0,5 W

Operationele temperatuur: 5 °C - 40 °C
Operationele vochtigheid: 80%
Opslagomstandigheden: Temperatuur: -20 - 60 °C
Geluidsniveau: Standard mode: 37 dB

Eco Mode: 34 dB

ACCESSOIRES

Stroomkabel, RGB-kabel, cd-rom, Afstandsbediening inclusief batterijen,
Draagtas, Lensdop

OPTIES

RICOH PJ 3D-bril Type 2

VERBRUIKSARTIKELEN

Vervangende lamp Type16

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