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FjernstyringAut. billed-
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HDMI-
tilslutning



Suveræn billedkvalitet og enkel betjening til alle
dine projektionsbehov

Ricoh PJ X5580 / PJ WU5570 er designet til at opfylde alle dine projektionsbehov med skærmstørrelser

på op til 300” og mulighed for XGA- eller WUXGA-opløsning, som sikrer en perfekt billedkvalitet under

arrangementer med op til 50 deltagere. Derudover sikrer den enkle installation, brugervenlige betjening

og de nyeste styringsværktøjer, at præsentationen forløber perfekt. Med to integrerede 10W-højtalere og

mange tilslutningsmuligheder er disse projektorer ideelle til både erhvervs- og undervisningsbrug eller

events.

Valg mellem XGA- og WUXGA-modeller på hhv. 6000 og 5500 lumen og højt kontrastforhold på 9000:1 sikrer

levende billeder i klare farver

Enkel installation med automatisk billedkorrektion samt vandret og lodret linseforskydning, der eliminerer

trapezforvrængning

Kompatibilitet med de nyeste styringsværktøjer gør det nemt at afholde større præsentationer – både de planlagte

og spontane

Integrerede 10W-højtalere leverer kvalitetslyd, der når ud i hele konferencerummet, så du ikke skal tænke på

eksterne højtalere

Tilslutningsmuligheder som trådløst LAN understøtter en række inputenheder, deriblandt netværkscomputere,

USB-stiks og HD-kilder som Blu-ray-afspillere



Superb billedopløsning, høj lysstyrke og
alsidig funktionalitet

Levér en perfekt præsentation

Hvis du skal bruge en projektor til et større
publikum, er PJ X5580 / PJ WU5570 svaret. Med
deres høje opløsning og klare farver er de ideelle til
lokaler med 10 til 50 personer og en siddeafstand
fra skærmen på op til 13,5 m. Den høje lysstyrke
gør det muligt at projicere i skærmstørrelser på 30
til 300 tommer, så du ud over mødelokaler også
kan afholde præsentationer i konferencerum eller
auditorier.

Mange tilslutningsmuligheder

Med en lang række indgange kan du tilslutte et
bredt udvalg af eksterne enheder. Der er to HDMI-
indgange, den ene til MHL med mulighed for
tilslutning af mobile enheder som smartphones. Du
kan også tilslutte eksterne netværksenheder via
LAN-forbindelsen og vise diasshows uden en
computer ved at bruge USB-porten. Derudover er
projektorerne udstyret med en VGA-port samt den
nyeste DisplayPort.

HD-kvalitet og høj kontrast

PJ WU5570 tilbyder en WUXGA-opløsning på 1920
x 1200 pixels samt et højt kontrastforhold på
9000:1. Dette giver mulighed for at vise HD-indhold
i 16:10-format fra eksterne enheder som Blu-ray-
afspillere – og samtidig fastholde dit publikums
opmærksomhed under længere præsentationer.

Enkel installation og betjening

Lodret og vandret linseforskydning med trapez-
korrektion giver optimal fleksibilitet, da du frit kan
vælge det mest velegnede sted at placere
projektoren. Betjeningen er også enkel, da PJ
X5580 og PJ WU5570 er kompatible med de
nyeste kontrol- og styringsværktøjer, deriblandt
Crestron, AMX og PJ Link. En trådløs dongle er
desuden til rådighed som ekstraudstyr, hvis du vil
anvende projektorerne uden en kablet LAN-
forbindelse.



PJ X5580/PJ WU5570
HOVEDSPECIFIKATIONER

GENERELT

Projektionssystem: Single Chip DLP
Opløsning: PJ X5580: 1.024 x 768

PJ WU5570: 1.920 x 1.200
Panel: PJ X5580: 0,7 tommer

PJ WU5570: 0,67 tommer
Billedformat: PJ X5580: 4:3

PJ WU5570: 16:10
Lysstyrke: PJ X5580: 6.000 lumen

PJ WU5570: 5.500 lumen
Kontrastforhold: 9.000:1
Projektionsformat: 30" til 300"
Projektionsafstand: 1 til 13,5 m (fra bagside af projektor til

skærm)
Projektionsforhold: PJ X5580: 1,3-2,2

PJ WU5570: 1,2-2,2
Lampe: Kviksølv
Lampelevetid: Standard: 3.000 timer (365 W)

Eco: 4.000 timer (292 W)
Zoom: 1,8
Zoom: Manuel
Fokus: Manuel
Tilslutning: Mini D-SUB15pin x 2 (Computer IN)

Mini D-SUB15pin x 1 (Monitor OUT)
Mini DIN 4pin x 1 (S-Video)
RCA_1pin x 1 (Video)
D-SUB 9pin x 1 (PC Control)
HDMI 1/ MHL in x1
HDMI 2 in x1
Display port x1
3.5 mm mini Jack x1/x2
RCA audio jack (Left/Mono) x1
RCA audio jack (Right) x1

USB: Type-A x 1
Kablet netværk: RJ-45 x 1 (10BASE-T/100BASE-

TX/1000BASE-T)
Trådløst netværk: IEEE 802.11a/b/g/n-kompatibel
Primære funktioner: Mute, Freeze, skalering, aut.

trapezkorrektion, passwordbeskyttelse,
brugerlogo, Eco-tilstand, 3D-projektion,
vægfarvekorrektion, Kensington-
kædelås, firmwareopdatering (USB)

Indbygget højtaler: 10 W x 2
Mål (B x D x H): 424 x 356 x 150 mm
Vægt: 6,35 kg
Strømkilde: 100 - 240 V, 50/60 Hz

MILJØ

Lydeffektniveau (hele systemet): 35 dB
Strømforbrug: Driftsspænding: 495 W

Energisparetilstand: 395 W
Standbytilstand: 1 W

Driftstemperatur: 5 - 40°C
Luftfugtighed: 20 % - 80 %
Opbevaringsforhold: Temperatur: -20 - 60 °C

Luftfugtighed: 20 % - 80 %

TILBEHØR

Installationsvejledning og sikkerhedsoplysninger, Læs dette først /
brugervejledning (startguide), RGB-kabel, strømkabel, cd-rom,
fjernbetjening med batterier, linsedæksel, filter (built-in)

FORBRUGSSTOFFER

Erstatningslampe type 22

Kontakt din lokale Ricoh-leverandør for oplysninger om tilgængelige
modeller, ekstraudstyr og software.

ISO 9001-certificeret, ISO
14001-certificeret, ISO
27001-certificeret
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