PJWU-101B
Projetor DLP de 11.000 lúmens ANSI, WUXGA, de único chip

b O projetor DLP de 1 chip
mais brilhante

Este produto é disponibilizado na China apenas através dos parceiros
de distribuição.

b Excelente qualidade de
imagem

Com brilho de 11.000 lumens ANSI e resolução WUXGA, esse projetor
é o projetor DLP de chip único mais brilhante disponível no
momento.

b Projetado para projeção
em tela grande

O que você vai adorar neste projetor

b Design moderno que se integra totalmente ao interior do seu escritório
b Imagens de alta qualidade com nível de detalhes e contraste sem igual
b Sem botões nem cabos para operação simples e menos confusão
b Tecnologia DLP confiável para tranquilidade absoluta
b Fácil atualização com complementos de conectividade futuros
b Baixo custo de propriedade graças à tecnologia DLP e a ótica vedada
b Modos de imagem predefinidos que permite gerenciamento de cores
flexível
b Menu de controle intuitivo com os recursos mais comuns bem ao seu
alcance
b Controle remoto fácil de usar com apenas um botão

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PJWU-101B

Projector type

WUXGA single-chip DLP projector

Technology

0.96" DMD

Color wheel

6S standard (RGBYCW)

Resolution

1,920 x 1,200 WUXGA

Brightness

11,000 ANSI lumens / 7,500 ANSI lumens (eco mode)(compliant with ISO 21118)

Contrast ratio

1,500:1

Brightness uniformity

85%

Aspect ratio

16:10

Lens type

J lens

Lenses

2.4 -4.0:1; 1.85-2.4:1; 1.56-1.85:1; 0.84-1.03:1

Optical lens shift

Vertical: +/-100%; horizontal: +/-30% / Vertical: +/-75%; horizontal: +/-25% (for 0.84-1.03:1 lens)

Color correction

Yes

Lamps

2 x 465W Ushio

Lamp lifetime

Up to 1,500 hours (full power), up to 2,500 hours (eco mode)

Transport with lamp

Yes

Sealed DLP™ core

Yes

Optical dowser

Yes

Advance Picture in Picture

Yes

Orientation

table -ceiling

Integrated web server

Yes

Keystone correction

Yes

Inputs

5 BNC, VGA, HDMI-1, HDMI-2

Input resolutions

up to WUXGA (1,920 x 1,200) 60Hz

Software tools

Projector Toolset

Control

IR, RS232, RJ45

Network connection

10/100 base-T, RJ-45 connection

Power requirements

100-240V / 50-60Hz

Max. power consumption

1,180W @110 VAC/1,100W @ 220VAC; 890W @110 VAC/860W @ 220 VAC (eco mode); less than 2W
(standby)

Noise level (typical at 25°C/77°F)

45 dBA (typical in bright mode) / 40 dBA (typical in eco mode)

Operational ambient temperature

0-40°C / 32°-104°F

Operational humidity

30-90%

Dimensions (WxLxH)

670 x 530 x 285 mm

Weight

33 kg

Shipping dimensions (WxLxH)

829 x 709 x 437 mm

Shipping Weight from Factory

42 kg

Certifications

CB test certificate, US emc, US safety, CE emc and safety, CCC emc and safetyh

Warranty

3 years standard warranty (warranty and service conditions can differ from region to region. Contact
your local sales or service rep for more details)
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