G60-W10
Projetor de fósforo laser DLP, WUXGA, 10.000 lúmens

b Ótima qualidade de
imagem
b Excelente capacidade de
integração
b Serviço e suporte
garantidos

A série G60 expande a oferta de chip único com seis projetores de
qualidade entre 7 e 10 mil. Ele abre as possibilidades para uma ampla
gama de aplicativos e, ao mesmo tempo, conta com o serviço e
suporte valiosos da Barco.
A fonte de luz laser garante uma excelente qualidade de imagem, por
um lado, mas também uma baixa manutenção em comparação com
a maioria dos projetores baseados em lâmpada no mercado. Graças
ao software Conjunto de ferramentas do projetor da Barco, a
instalação e o gerenciamento de seu(s) projetor(es) podem ser feitos
no conforto de seu próprio computador.
Os projetores estão disponíveis em preto e branco, permitindo que
você escolha a opção perfeita para o seu ambiente específico. Seu
tamanho uniforme e compacto, a compatibilidade com outros
produtos da Barco e a grande intervalo de deslocamento da lente
aumentam a flexibilidade dos projetores.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

G60-W10

Projector type

Single chip DLP laser phosphor projector

Resolution

1,920 x 1,200 (WUXGA)

Brightness

9,000 ANSI lumens 9,500 center lumens 10,200 ISO lumens

Contrast ratio

1,200:1 sequential; 6,000:1 dynamic; Extreme black: 100,000:1

Brightness uniformity

85%

Aspect ratio

16:10

Lens type

G-lenses -0.36:1 / 0.75-0.95:1 / 0.95-1.22:1 / 1.22-1.52:1 / 1.52-2.92:1 / 2.90-5.50:1

Optical lens shift

Vertical up to 100%, depending on lens
Horizontal up to 30%, depending on lens
Motorized zoom and focus
Motorized lens shift

Color correction

Yes

CLO (constant light output)

Yes

Light source

Laser phosphor

Light source lifetime

Up to 20,000hrs

Sealed DLP™ core

Yes

Orientation

360° rotation, no restrictions

3D

Active stereoscopic 3D

Image processing

Embedded warp & blend possible via Ptoolset

Keystone correction

Yes

Inputs

2x HDMI 1.4 / DVI-D / HDBaseT / 3G-SDI / VGA (D-Sub 15 pin) / RJ 45 Ethernet / RS232 in

Input resolutions

Up to 1,920 x 1,200 @ 60Hz
refresh rates:
24Hz to 120Hz for 720p (1280x720) and 24Hz to 60Hz for WUXGA (1920x1200)

Software tools

Projector Toolset

Control

IR, RS232, RJ45, 3.5mm phone jack for wired remote

Network connection

10/100 Ethernet, RJ45

Power requirements

100-240V / 50-60Hz

Power consumption

935W nominal, 1080W maximum

BTU per hour

3,190 BTU/h nominal; 3,690 BTU/h maximum

Standby power

less than 0.5W

Noise level (typical at 25°C/77°F)

36dB(A) -40dB(A) depending on the used mode

Operating temperature

5 -40 °C (sea level)

Storage temperature

-10 to 60 °C

Operating humidity

10 -85% RH, non-condensing

Storage humidity

5 -90% RH, non-condensing

Dimensions (WxLxH)

without feet: 484 x 529 x 195 mm / 19.06 x 20.83 x 7.68 in

Weight

without lens: 22.7 kg / 50.1 lbs

Standard accessories

Power cord, wireless remote control

Certifications

CE, FCC Class A, cTUVUS, CCC, EAC, KCC, RCM, BIS, BSMI

Warranty

Limited 3 years parts and labor
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