
do 20.000 godzin nieprzerwanej pracy, system bezlampowy

Experience the 

Wybierz swój model:

Projektory serii XJ-A różnią się między sobą jasnością, rozdzielczością, 

wyposażeniem w port USB oraz obsługą sieci bezprzewodowej.

www.casio.vidis.pl

XGA WXGA

Panel Technologia: 0.55'' chip DLP®    0.65" chip DLP®

Rozdzielczość 1.024 x 768 1.280 x 800

Obraz Kontrast 1.800 : 1;   16.7 mln kolorów

Obiektyw 2 x zoom optyczny
Współczynnik projekcji

Równomierność oświetlenia 

1.4 – 2.8 : 1  

(odległość : szerokość obrazu)

100 %

1.15 – 2.3 : 1 

(odległość : szerokość obrazu)

84 %

Min. odległość: 0.84 m

Wyświetlanie Rozmiar obrazu od 15" (0.38 m) 

do 300" (7.62 m)
od 18" (0.46 m) 

do 300" (7.62 m)

Odległość od ekranu:   60" (1.52 m) 

Obraz o przekątnej 60''

Obraz o przekątnej 100'' 

1.7 m - 3.4 m

2.8 m - 5.6 m

1.4 m - 2.8 m 

2.4 m - 4.8 m

Źródło światła Typ: Hybrydowe - LED i Laser 

Czas pracy: ok. 20.000 godzin (gwarancja 3 lata lub 6.000 godzin)

Korekcja
Keystone

Pionowa (automatyczna / ręczna): + 30°/ ± 30°

Złącza Wejście 1: D-Sub15

Wejście 2: HDMI

Wejście 3: RCA (Composite)

Wejście 4: Component (poprzez opcjonalny adapter)

Audio: 3.5 mm Stereo Jack

Złącze sterowania 1 (wejście): YK5 RS232

Złącze USB (typ A) do podłączenia pamięci USB

Złącze USB (typ A) do podłączenia adaptera WLAN

Audio 1 W

Poziom szumu

wentylatora

35 dB (tryb ECO, poziom 1) /29 dB (tryb ECO, poziom 2)

Zużycie energii 130 W (tryb ECO, poziom 2) / 190 W (tryb ECO, poziom 1) / 270 W (tryb normalny)

0.6 W (tryb stand-by), 220 - 240 V

Maksymalna 
rozdzielczość

UXGA (1.600 x 1.200 )

Kompatybilność 
video

Systemy kolorów: PAL-N/M, PAL60, SECAM, NTSC

Sygnały: Composite, YcbCr, YPbPr

Wyposażenie 
standardowe

Pilot, instrukcja obsługi, kabel zasilający, kabel RGB, kabel Video, torba

Inne Wymiary: 297 x 210 x 43 mm 

Waga: 2.3 kg; kolor: biały

1  Gwarantowane działanie z produktami rekomendowanymi przez CASIO.
2  Od lutego 2010   3  Szczegóły w dyrektywie UE
4 Oczekiwana żywotność; niewielki spadek jasności może wynikać z zabrudzenia, kurzu, itp.

Modele XGA: XJ-A130, XJ-A135, XJ-A140, XJ-A145
Modele WXGA: XJ-A230, XJ-A235, XJ-A240, XJ-A245

Informacje techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Kolor urządzenia w broszurze może różnić się od oryginału.

Biznes

Edukacja

Kino Domowe

Gry Ekologia

Olśniewająca prezentacja w biurze i w domu

Nowe projektory Casio GREEN SLIM to wielofunkcyjne urządzenia,

stworzone z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach.

Z powodzeniem mogą być wykorzystywane podczas spotkań biznesowych 

zarówno w małych, jak i dużych salach konferencyjnych. 

Imponująca jakość obrazu i wierne odwzorowanie kolorów oraz  

kompatybilność z popularnymi konsolami do gier sprawiają, że nowe

Casio GREEN SLIM idealnie sprawdzą się w domowym centrum rozrywki,

do oglądania filmów i zdjęć z wakacji, wydarzeń sportowych czy

odtwarzania treści multimedialnych z komputera.

Modele ANSI lumeny WXGA / XGA USB/WLAN

    XJ-A130 2.000 XGA –

    XJ-A135 2.000 XGA USB/WLAN

    XJ-A140 2.500 XGA –

    XJ-A145 2.500 XGA USB/WLAN

    XJ-A230 2.000 WXGA –

    XJ-A235 2.000 WXGA USB/WLAN

    XJ-A240 2.500 WXGA –

    XJ-A245 2.500 WXGA USB/WLAN



Szybkie włączanie / wyłączanie - projektory Casio
są gotowe do pracy bezposrednio po włączeniu. 
Nie wymagają chłodzenia lampy po zakończonej
prezentacji. 

Moduł WLAN pozwala na bezprzewodowe połączenie 
projektora z siecią oraz przeprowadzenie prezentacji
bez konieczności użycia przewodów (wybrane modele).

Możliwość prezentacji bez komputera - projektory Casio 
posiadają wbudowany port USB 2.0, umożliwiający 
wyświetlanie prezentacji i zdjęć bezpośrednio
z pamięci USB.

Port HDMI pozwala na wyświetlanie obrazów
w cyfrowej jakości.

Wierne odwzorowanie obrazów o proporcjach 
16:10 oraz 4:3.

16 : 10
 1280 x 800

Pikseli

4 : 3
 1024 x 768

Pikseli

WXGA XGA

Obraz z tradycyjnego
projektora po 2.000 godzin 
pracy

Obraz z projektora Casio z innowacyjną, 
hybrydową technologią LED&Laser po 
3.000 godzin pracy

Wyposażone w szereg udogodnień i zaprojektowane, aby zapewnić najwyższą jakość obrazu

2 - krotny zoom optyczny - możliwość szybkiego 
dostosowania obrazu do rozmiarów pomieszczenia 
oraz kompensacja zniekształceń optycznych.

Bezrtęciowe źródło światła Imponujące odwzorowanie kolorów

Seria projektorów Casio GREEN SLIM
ustanawia nowe standardy ochrony środowiska. 

Dzięki nowej technologii wyświetlania kolorów opracowanej przez 
Casio obrazy wyglądają imponująco nawet w słabo zaciemnionych
pomieszczeniach.

Podczas gdy wydajność konwencjonalnej lampy rtęciowej widocznie 
się pogarsza z biegiem czasu, nowe projektory Casio zapewniają czyste 
i ostre obrazy przez cały czas życia4.

Dla przykładu:

•	 10.000 dwugodzinnych        
    prezentacji

• 13.000 meczów piłki nożnej

• Nowe, bezrtęciowe źródło światła
• Pobór energii poniżej 1 W w trybie stand-by
    - zgodnie z dyrektywą UE 3
• Mniej odpadów dzięki kompaktowym wymiarom
    i mniejszemu opakowaniu

iesamowiteewolucyjne nnowacyjne

Żywotność opracowanego przez Casio hybrydowego źródła światła 
LED&Laser    wynosi nawet do 20.000 godzin, a jasność do 2.500 ANSI 
lumenów.

Źródło światła o żywotności do 20.000 godzin

Dotychczas projektory pracujące 20.000 godzin zużywały w tym
czasie nawet 9 tradycyjnych lamp. Nowe projektory Casio GREEN SLIM 
nie wymagają stosowania tradycyjnych lamp, przez co znacząco maleją 
koszty ich eksploatacji. Zmniejsza się także zanieczyszczenie środowiska
spowodowane stosowaniem  lamp rtęciowych w tradycyjnych projektorach.

2

3.40 – 1.70 m


