
PJ X2340
PJ S2340

Projetor multiusos

XGA e SVGA3000lm

2,4kg de pesoProjeção a
13,1m



Projetores do dia a dia concebidos para serem
utilizados na rotina do seu trabalho.

Os RICOH PJ X2340 e PJ S2340 são projetores multiusos ideais para salas de reuniões e conselhos de

administração numa variedade de tarefas pequenas e médias. Estes equipamentos são leves - pelo que

podem ser instalados praticamente em qualquer lugar e têm uma distândia de projeção que vai até

13,1m. Cada projetor têm um brilho de 3000 lúmens e duas opções de resolução, XGA e SVGA, para

assegurar que obterá uma imagem nítida e límpida.

Brilho de 3000 lúmens

Distância de projeção até 13,1m

Opções de resolução XGA e SVGA

Apenas 2,4kg de peso



Toda a tecnologia que necessita. A um
preço acessível.

Ideal para apresentações sem
complicações.

Estes novos modelos são a referência em termos
de projetores económicos mas com
funcionalidades. Adequados para uma variedade
de utilizações em salas de reunião ou instalações
de ensino, estes novos equipamentos são também
perfeitos para escritórios comerciais onde um
sistema de projeção fiável e com boa relação
qualidade/preço é essencial para o crescimento
dos negócios.

Está tudo incluído no pacote.

Com uma distância de projeção ampla de 1,2
metros para 13,1 metros, ambos os projetores têm
um brilho de 3000 lúmens e são equipamentos
leves e versáteis.

Escolha o projetor adequado para si.

A principal diferença entre os PJ S2340 e os PJ
X2340 é a resolução; o PJ X2340 oferece XGA e o
PJ S2340 oferece resolução SVGA. As opções de
ambos os modelos incluem microfone,
entrada/saída de áudio, 1 VGA e 1 HDMI.

Preço competitivo. Desempenho sem
comparação.

Se procura uma boa relação qualidade/preço em
projetores, encontra aqui dois modelos que
cumprem todos os requisitos. Não só o custo inicial
é mais económico do que a maioria dos projetores,
mas também o TCO é reduzido devido às funções
de Eco Mode e consumo de energia.



PJ X2340/PJ S2340
PRINCIPAIS ESPECIFICACÕES TÉCNICAS

GERAL

Sistema de projeção: DLP de chip único
Resolução: PJ S2340: 480 000 (800 x 600 pixels)

PJ X2340: 786 432 (1 024 x 768
pixels)

Ecrã: Tamanho do painel: 0,55 polegadas
Proporções: 4:3

Brilho: 3 000 lúmens
Reprodução de cores: 1 073 000 000 cores
Escala de contraste: 2 200:1
Escala de contraste elevado: 10 000:1
Tamanho do ecrã de projeção: 30" a 300"
Distância de projeção: 1,2 a 13,1 m (desde a parte traseira da

unidade até à superfície de projeção)
Lâmpada: Lâmpada de mercúrio de alta pressão:

standard: 190 W, Eco Mode: 160 W
Vida útil da lâmpada: Standard: 4 500 horas

Eco Mode: 6 000 horas
Sinais RGB compatíveis
(analógicos, digitais):

Ecrã real: SVGA (800 x 600), VGA
(640 x 480), PJ X2340: XGA (1 024 x
768)
Representação com compactação:
UXGA (1 600 x 1 200), SXGA (1 280 x
1 024), WXGA (1 280 x 800), XGA (1
024 x 768)

Sinais de entrada: NTSC
PAL
SECAM
NTSC4.43
PAL-M
PAL-60
50 Hz (mono)
60 Hz (mono)

Frequência de leitura compatível
com RBG analógico:

Horizontal: 15 a 91,1 kHz
Vertical: 24 - 85 Hz

Zoom: 1,1
Zoom: Manual
Foco: Manual
Ligação: Mini D-SUB15pin x 1 (Computer IN)

Mini D-SUB15pin x 1 (Monitor OUT)
RCA 1pin x 1 (Video)
Mini Jack x 1 (Audio1 IN/OUT)
HDMI x 1
RS-232C 3-pin x 1 (service)

Funcionalidades básicas: Silêncio (em branco)
Pausa
Redimensionar (ampliar)
Proteção com palavra-passe
Eco Mode
Projeção 3D
Bloqueio Kensington

Sistema áudio integrado: 2 W mono
Dimensões (L x P x A): 286 x 100 x 208 mm
Peso: 2,4 kg
Fonte de alimentação: 100 - 240 V, 50/60 Hz

- g/m²

ECOLOGIA

Consumo de energia: Potência de operação: 273 W
Temporizador de poupança de
energia: 210 W
Modo de espera: 0,5 W

Temperatura para operação: 5°C - 40°C
Humidade para operação: 20% - 80%
Condições de armazenamento: Temperatura: -20°C - 60°C

Humidade: 20% - 80%

CONSUMÍVEIS

Replacement lamp Type 26

ACESSÓRIOS

Leia Este Documento Primeiro / Manual (Guia de Iniciação), Cabo RGB,
Cabo de alimentação, CD-ROM com manual, Controlo remoto com pilhas,
Tampa da lente

Para obter mais informações sobre modelos disponíveis, opcionais
e software, consulte o seu fornecedor local.

Com certificações ISO9001,
ISO14001 e ISO27001
Todas as marcas e/ou nomes
de produtos são marcas
comerciais dos respetivos
proprietários. As
especificações e o aspeto
externo estão sujeitos a
alterações sem aviso prévio.
A cor do equipamento pode
variar da cor apresentada no
catálogo. As imagens neste
catálogo não são fotografias
reais e podem existir
pequenas diferenças de
pormenor.
Copyright © 2018 Ricoh
Europe PLC. Todos os
direitos reservados. Este
catálogo, os seus conteúdos
e/ou formatação não podem
ser modificados e/ou
adaptados, copiados
parcialmente ou no todo e/ou
incorporados noutros
trabalhos sem a prévia
permissão por escrito por
parte da Ricoh Europe PLC.www.ricoh-europe.com


