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Sollentuna, 2011-07-22

PRESSINFORMATION

Nu erbjuder Mitsubishi Electric två projektormodeller med ultra short throw lins
för en riktigt nära projicering - WD380U-EST och XD360U-EST

Extremt vidvinklig lins
Mitsubishi Electrics nya projektorer WD380U-EST och XD360U-EST har båda en extremt
vidvinklig lins som gör att du kan installera projektorn nära duken. För att få en bildstorlek i
wide-format på 80 tum installerar du WD380U-EST så nära som 64 cm ifrån duken.
XD360U-EST erbjuder 4:3 format på ett avstånd av 77 cm från en 80-tum duk.
Styrbara via LAN
Båda projektormodellerna är styrbara via LAN genom RJ-45. För LAN koppling använder du
Crestron mjukvara och RoomView/e-Control applikationer, alternativt Mitsubishi Electrics
mjukvara ProjectorView Global+. Upp till 250 enheter kan styras samtidigt såsom att stänga
av eller sätta på dem, byta källa osv. Projektorn har även PJ-link som är ett diagnostiskt
system med kontroll över vissa av datorns funktioner. Exempelvis kan systemet skicka
e-post när det är dags att byta en lampa. Projektorerna är även försedda med en ingång för
RS-232C, som ger möjlighet att styra projektorn från styrsystem eller knappaneler.
USB display / LAN display
WD380U-EST och XD360U-EST erbjuder båda möjlighet att använda antingen VGA kabel,
USB kabel, LAN kabel eller en USB WLAN adapter 1 för återgivning av bilden. Med
anslutning via LAN kan upp till fyra olika datorer kopplas in till projektorn. Bildytan kan då
delas upp för att visa bilderna från de olika källorna samtidigt.
Fjärrskrivbord
Med LAN display, en USB mus eller ett USB tangentbord kopplad till projektorn har du
möjlighet att få direkt åtkomst till en dator via t.ex. internet. Det gör att du kan visa en
presentation, exempelvis från en server, även om datorn finns på annan plats.
Datorfri presentation
Sidorna i en PowerPoint presentation kan med hjälp av PtG konverteraren, konverteras till ett
format som kan lagras på USB minne. Därefter kan du visa presentationen från USB minnet
direkt från projektorn utan dator. Det går även bra att lägga över vanliga jpg bilder på USB
minnet och visa dessa på samma sätt.
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För trådlös återföring. Alla USB WLAN adapters är inte kompatibla med denna funktion.

Sida 1

[Skriv text]

Skicka textmeddelanden
I ProjectorView Global+ mjukvaran finns en funktion kallad Visual PA. Funktionen erbjuder
möjlighet att skicka textmeddelanden via nätverket till flera projektorer samtidigt. Det kan
vara mycket användbart i exempelvis skolsalar.
Gör din röst hörd
Med Audio Mix funktionen i WD380U-EST respektive XD360U-EST kan du koppla en extern
trådlös mikrofon till projektorn. Funktionen gör att du kan mixa och justera ljudnivån från
programljud respektive mikrofonljud för en ännu mer dynamisk presentation. Projektorn
fungerar som ljudmixer och du behöver därför inte investera i någon extern mixer.
Automatisk Power Off
För att spara omkostnader och miljö kan du ange ett intervall för ”Auto Power Off” i
projektorn. Funktionen innebär att projektorn automatiskt går över i stand by läge efter den
inställda tiden om ingen signal har skickats från projektorn.
Inget behov av mörkläggning
Ljusstyrkan i WD380U-EST uppgår till 2800 ansi lumen, medan den i XD360U-EST uppgår
till 2500 ansi lumen. Det gör projektorerna perfekt anpassade för mindre konferensrum samt
utbildningssalar, utan att behöva dämpa belysningen i lokalen.
Visa material i 3D
Både WD380U-EST och XD360U-EST är 3D Ready. Det innebär att du med dessa
projektormodeller 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.
Wide- och standardformat
Det som skiljer de två modellerna åt, förutom ljusstyrkan, är deras upplösning.
WD380U-EST: 1280x800 pixlar (WXGA)
XD360U-EST: 1024x768 pixlar (XGA)

Övriga funktioner
•
•
•
•
•
•
•

Crestron och AMX Device Discovery kompatibel
BrilliantColor™ - En färgförbättringsteknik för intensivare och klarare färger
Lampan är placerad på ovansidan för enklare lampbyte
Direct Power Off – Projektorn stängs av direkt utan att lampan/projektorn tar skada
Filterfri – Säker drift utan tilltäppt luftfilter
Lösenordsskydd – Hindrar obehöriga från att ändra i projektorns inställningar
Öppning för Kensington lås samt en bygel för wire/kedja försvårar stöld
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Fakta
Brinntid:
Fläktljud:
Färghjul:
Högtalare:
Ingångar:

upp till 6000 timmar (eco läge)
28 dB (eco läge)
5 segment (R/G/B/W/Y)
10W
RGB; Mini D-sub (15pin) x2, Digital; HDMI x1, Video; S-video x1, RCA x1,
RS232C; mini D-sub (9pin) x1, LAN; RJ-45 x1 (projektor kontroll, LAN display),
USB typ A: trådlös display, datorfri presentation, USB typ B: USB display, Ljud;
Stereo Mini jack (3.5 mm) x2 (en för PC1 och en för PC2), RCA (L/R) x1
Utgångar: RGB; Mini D-sub (15pin) x1, Ljud; Stereo Mini jack (3.5 mm) x1
Mått:
325 x 113 x 258 mm (BxHxD)
Vikt:
4,1 kg
Strömförbrukning: Mindre än 0,5 W i stand-by

Rekommenderat pris
WD380U-EST: 8500 kr (exkl moms)
XD360U-EST: 7900 kr (exkl moms)

WD380U-EST / XD360U-EST

---SLUT---
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