Projetor corporativo XGA 3600lm BenQ MW550


Alto brilho de 3600 ANSI lúmens para apresentações impressionantes



Alto contraste nativo de 20.000:1 para uma legibilidade nítida



Duas entradas HDMI para conectividade digital multiplataforma

Design inteligente para apresentações diárias

Alto brilho para salas de reunião pequenas e bem iluminadas
Com alto brilho de 3.600 lúmens, é possível fazer apresentações com as luzes acesas, promovendo discussões,
colaboração e anotações em salas de reunião maiores e mais claras, com capacidade para até 20 participantes. O alto
brilho permite que até os participantes sentados mais ao fundo vejam claramente os slides, além de aumentar a
qualidade da imagem com cores vibrantes para fotos e vídeos, apresentar texto nítido e detalhes finos.

Projetor corporativo BenQ MX550

Projetor convencional

Alto contraste para texto nítido
Com o contraste líder do setor e o fator de preenchimento de pixels, os projetores BenQ produ zem a cor preta real
e uma legibilidade incomparável, com todos os caracteres e gráficos nítidos. O fator de preenchimento elevado
aumenta a clareza das imagens e reduz o cansaço visual para que os apresentadores e o público fiquem concentrados
no conteúdo.

Multi HDMI universal e conectividade VGA
Duas entradas HDMI e duas entradas VGA especificamente projetadas para hospedar vários apresentadores e seus
laptops ou dispositivos móveis sem perder tempo para se revezar. Múltiplas entradas permitem que os participantes
da reunião colaborem instantaneamente sem a necessidade de adaptadores ou suporte de TI.

Não é necessária uma sala grande para ver uma imagem grande
Projete uma imagem de até 100 polegadas a uma distância de 3,98 m. Compartilhe facilmente seu trabalho profissional
em uma sala de reunião pequena/média sem o incômodo de precisar arrumar um espaço para o projetor.

Keystone vertical para alinhamento perfeito

Para combater o efeito trapezoidal quando o projetor precisa ser colocado fora do centro, como por exemplo, ao
posicioná-lo em cima de uma mesa, a função keystone vertical ajusta a imagem para o melhor enquadramento. A
correção de Keystone (ou correção trapezoidal) facilita o alinhamento da projeção de imagens em diversos locais.

Pés de ajuste externos convenientes
Muito superior aos projetores com apenas um pé de ajuste, os três pés de ajuste aumentam significativamente a
flexibilidade em diversas salas de reunião, com os pés adicionais posicionados nos cantos ou no projetor para facilitar
o início rápido das apresentações, independentemente do posicionamento do projetor.

Acesse com apenas um toque as funções de instalação
Cuidadosamente redesenhado, o novo controle remoto inclui um botão de instalação rápida, que acessa
instantaneamente funções como o Padrão de teste e o Keystone, de forma direta, sem a necessidade de selecionar no
menu da tela.

Porta superior de fácil acesso para trocas de lâmpadas
Convenientemente posicionada na parte superior, há uma porta de fácil acesso ao compartimento da lâmpada, para
manutenção e substituição, promovendo produtividade ininterrupta quando o projetor é montado no teto em sa las de
reunião. A porta de acesso rápido à lâmpada reduz significativamente o tempo de inatividade, eliminando a
necessidade de desinstalar os projetores montados, e tornando a troca de lâmpadas rápida e simples.

Bloqueio Kensington para desencorajar roubos
Projetada para proteção de projetores de mesa de empresas, a interface de bloqueio Kensington fornece segurança
“física” para projetores de sala de reunião. Os projetores corporativos da BenQ são construídos com uma barra de
segurança para impedir ladrões oportunistas.

Economia de energia, otimização ecológica
O Eco Cycle System da BenQ elimina o desperdício de energia, reduz o tempo de espera para iniciar, antes e depois
das reuniões, e minimiza a manutenção, reduzindo o TCO (custo total de propriedad e).

Eco Cycle System
A. Modo SmartEco™: O modo SmartEco™ analisa o conteúdo que será projetado e determina o brilho necessário para otimizar o
desempenho de contraste e cor, conservando até 70% da potência da lâmpada e, ao mesmo tempo, oferecendo a melhor qualidade
de imagem sem comprometê-la.
B. Modo Eco Blank: Quando o projetor não detecta nenhum conteúdo de origem, o Modo Eco Blank (ou Vazio) é ativado
automaticamente após 3 minutos de inatividade para eliminar distrações e economizar energia.

C. Desligamento automático: Os projetores corporativos da BenQ desligam após 20 minutos de inatividade, a fim de eliminar o
desperdício de energia e as preocupações de professores em deixar o equipamento ligado.
Dicas rápidas: O modo Eco Blank e o modo SmartEco podem ser ativados direta mente usando o controle remoto.

0,5 W no Modo Standby
Quando inativos, os projetores corporativos da BenQ reduzem o consumo de energia ao mínimo, com uma potência de 0,5 W,
em modo standby, maximizando a economia de energia quando o projetor está ligado, mas não em uso.

Modo LampSave
Menos substituições de lâmpadas e menos manutenção oferecem um custo geral de propriedade mais baixo. O Modo LampSave
ajusta a energia da lâmpada do projetor dinamicamente, de acordo com o conteúdo, para aumentar sua vida útil em até 50%, em
comparação ao modo normal.

Todas as especificações
Display
Sistema de projeção
DLP
Resolução
WXGA(1280x 800)
Suporte para resolução
VGA (640 x 480) para WUXGA_RB (1920 x 1200)
Brilho (ANSI lúmens)
3600
Relação de contraste (FOFO)
20,000:1
Cor do display
1,07 bilhão de cores
Relação de aspecto nativa
Nativo 16:10
(5 relações de aspecto selecionáveis)
Fonte de luz
Lâmpada
Potência da fonte de luz
200 W
Vida útil da fonte de luz*
Normal 5.000 horas
Eco 10.000 horas
SmartEco 10.000 horas
Lampsave 15.000 horas

Óptico

Distância de projeção
1.55~1.7
Proporção de zoom
1.1X
Ajuste de keystone
Vertical: ± 40 graus
Desvio da projeção**

110%±2.5%
Tamanho da imagem
30"~300"
Frequência horizontal
15K~102KHz
Frequência vertical
23~120KHz

Áudio

Alto-falante
2W

Interface

PC (D-sub)
x1
Monitor para fora (D-sub 15 pinos)
x1
Entrada S-Video (Mini DIN 4 pinos)
x1
Vídeo composto (RCA)
x1
HDMI
x2
USB tipo mini B
x1
Entrada de áudio (3,5 mm Mini Jack)
x1
Saída de áudio (3,5 mm Mini Jack)
x1
RS232 (DB-9 pinos)
x1
Receptor infravermelho
x2
Barra de segurança
x1

Compatibilidade

Compatibilidade HDTV

480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p 
Compatibilidade de vídeo
NTSC, PAL, SECAM 

Meio ambiente

Fonte de energia
AC 100 to 240 V, 50/60 Hz
Consumo de energia comum
270 W
Consumo de energia em espera
<0,5 W
Ruído acústico (Típ./Eco.)
33/29 dBA (modo Normal/Eco)
Temperatura de operação
0~40℃

Dimensão e peso

Dimensões (L x A x P) (mm)
296 x 120 x 221
Peso líquido (Kg/lb)
2.3 kg

Acessórios (padrão)

Embalagem
Embalagem marrom + cabo de plástico + pequeno furo
Controle remoto com bateria
x 1(RCX014)
Cabo de força (por região)
x1
Guia de início rápido
x1
Cartão de garantia (por região)
x1
Cabo VGA (D-sub 15pinos)
x1

Acessórios (opcional)

Kit de lâmpada sobressalente

Sim
Suporte universal de teto
Sim
Óculos 3D
Sim

OSD

Idioma OSD
Arabic/Bulgarian/ Croatian/ Czech/ Danish/ Dutch/ English/ Finnish/ French/ German/ Greek/ Hindi/ Hungarian/ It alian/ Indonesian/Japanese/
Korean/
Norwegian/ Polish/ Portuguese/ Romanian/ Russian/ Simplified Chinese/ Spanish/ Swedish/ Turkish/ Thai/TraditionalChinese/Viet namese /Farsi
(30 Languages) 
*A lâmpada deste produto contém mercúrio.
Para descartar o produto ou as lâmpadas usadas, consulte as autoridades ambientais locais para obter informações sobre regula mentos ou consulte o site:
www.lamprecycle.org.

**Os resultados da vida útil da lâmpada variam de acordo com as condições ambien tais e de uso. As características e especificações atuais do produto estão sujeitas
a alterações sem aviso prévio.
**A compensação é calculada pela altura total da tela.

