Sollentuna, 19 oktober 2009

PRESSINFORMATION
XD600U ÄR FÖRST UT I MITSUBISHI ELECTRICS NYA SERIE
DATA/VIDEOPROJEKTORER FÖR KLAR OCH TYDLIG KOMMUNIKATION
Inget behov av mörkläggning
Mitsubishi Electric lanserar en ny serie data/video projektorer och först ut är xga-modellen.
XD600U är en DLP-projektor med en ljudnivå på 29 dB i lågläge och en kontrast på 2000:1.
Ljusstyrkan på 4500 ansi lumen gör XD600U lämplig att använda i upplysta miljöer.
Övervaka projektorn på distans
XD600U är försedd med RJ-45 så att du kan ansluta den till ett nätverk. Med Mitsubishi
Electrics ProjectorView Global+ mjukvara kan du sedan övervaka alla projektorer som är
kopplade till systemet. Mjukvaran ger dig till exempel möjlighet att stänga av eller sätta på
respektive projektor, alternativt byta källa. Du kan också övervaka exempelvis lamptider på
inkopplade projektorer. Om du vill kan du även låta systemet skicka e-post till dig när det är
dags att till exempel byta en lampa.
Se film i 3-D
XD600U är 3-D Ready så att du kan visa material som är gjort för att visa i 3D. För att
uppleva den tredimensionella bilden krävs att du har ett par speciella glasögon.
Gör din röst hörd via en trådlös mikrofon
XD600U är försedd med en Audio Mix funktion som ger möjlighet att koppla en extern trådlös
mikrofon till projektorn. Projektorn fungerar som ljudmixer och gör att du kan justera ljudnivån
från programljud respektive mikrofonljud separat.
Skicka textmeddelanden via nätverk
Den tidigare nämnda mjukvaran ProjectorView Global+ är försedd med en funktion kallad
Visual PA som gör att du kan skicka textmeddelanden via nätverket till flera projektorer
samtidigt. Det kan exempelvis vara användbart i skolsalar för att påminna eleverna om
kommande aktiviteter, såsom friluftsdagar.
Lång brinntid och enkelt lampbyte
En lång livslängd på lampan gör projektorn till en bättre investering på sikt. Lampan i
XD600U har en livslängd på upp till 5000 timmar. En av de absolut längsta brinntiderna på
marknaden. Lampan byter du från ovansidan. Det underlättar vid lampbyte eftersom du inte
behöver montera ner projektorn för att komma åt.
Låg strömförbrukning
I stand-by läge drar XD600U mindre än 1 W. Den låga energiförbrukningen sparar
omkostnader och bidrar dessutom till en bättre miljö.
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Anslut ljud till din projektor
Projektorns egna högtalare är på 10W. XD600U erbjuder också möjlighet att ansluta till ett
ljudsystem.
Automatisk Keystone
XD600U är försedd med automatisk justering av ”Keystone” för att räta ut bilden så att den
inte blir trattformad. Det gör installationen smidig och enkel.
Anpassad ljusstyrka
Mitsubishi Electrics XD600U är försedd med en funktion kallad Unishape lamp. Funktionen
anpassar ljusstyrkan och intensiteten i färgerna efter det material som visas. Det underlättar
för dig vid justering av bilden utifrån det material du visar.
Projicera direkt på väggen
Det är kanske inte alltid det finns en duk att projicera på. Det har Mitsubishi Electric tagit i
beaktande och försett XD600U med en förinställd justering för väggfärg. Du kan ställa in
väggfärg till beige, blå, grön, rosa alternativt black board eller whiteboard. XD600U ger då en
mer korrekt färgåtergivning i bilder som du projicerar på en färgad vägg.
Ytterligare funktioner
• Lösenordsskydd - bevarar de valda inställningarna även om fler användare brukar
projektorn
• Filterlös design – du slipper tilltäppta filter
• BrilliantColor™ – en färgförbättringsteknik som ger intensivare färger
• ColorEnhancer – ger enkelt bästa bildåtergivning genom menyval: auto, presentation,
standard, theatre, sRGB samt user där du kan spara din egen inställning
• Färghjul med 5 segment – förutom röd, grön, blå och vit har färghjulet även ett gult
segment som i kombination ger bättre färgåtergivning
• Instant shutdown – du kan stänga ner projektorn direkt utan att lampan eller projektorn
tar skada
• Kensington lås baktill samt en bygel på sidan – minskar risken för stöld då projektorn kan
låsas fast med en kedja eller wire
Ingångar
RGB: HDMI x1, Mini D-sub 15 pin x2
Video: S-video x1, RCA x1
RS232C: Mini DIN (8 pin) x1
LAN: RJ-45 x1
Ljud: Stereo Mini jack (3.5 mm) x2, RCA (L/R) x1
Utgångar
RGB: Mini D-sub 15 pin x1
Ljud: Stereo Mini jack (3.5 mm) x1
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Kompatibilitet
RGB: VGA, SVGA, XGA, WXGA, SXGA
Video: NTSC / NTSC 4.43 / PAL (inkl PAL-M, N) / SECAM / PAL 60
Komponentvideo: 480i/p (525i/p), 576i/p (625i/p), 720p (750p), 1080i (1125i 50/60 Hz)
Mått: 345 x 129 x 270 mm
Vikt: 3.6 kg
Pris: 15900 kr exkl moms

OM MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE B.V
Globalt är Mitsubishi Electric en ledande tillverkare/utvecklare av display produkter, och i Sverige
har vi haft eget kontor sedan 1983. Inom affärsområdet Visual Information Systems, marknadsför vi
diverse produkter som alla har som sin uppgift att synliggöra bildinformation på ett eller annat sätt.
Vare sig det skall vara i utskriven, projicerad, inspelad, uppspelad eller i någon annan form. Våra
produkter är utvecklade och tillverkade i egen regi, vilket ger oss en unik möjlighet att ta ansvar för
och garantera funktion och kvalitet. Förutom den svenska marknaden ansvarar vi för försäljning
och support av våra produkter i Norge och Finland.
KONTAKTINFORMATION
Anders Moström, Avdelningschef
Jesper Kypengren, Produktchef
Laila Svensson, Marknadsassistent

anders.mostrom@se.mee.com
jesper.kypengren@se.mee.com
laila.svensson@se.mee.com

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE
Visual Information Systems
Box 750, 191 27 Sollentuna
Tel: 08-625 10 00, Fax: 08-625 10 36, E-post: info@se.mee.com
Webb: www.mitsubishielectric.se
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