Série Christie AP
Salas de reunião
Salas de aula
Salas de conferência

Desempenho excepcional Christie®
A Série Christie® AP é composta por dois
projetores 3LCD de 5000 lumens, ricos em
recursos, apresentando o reconhecido nível
de desempenho Christie® em um pacote de
valor agregado compacto e fácil de usar.
Oferecendo uma longa vida de lâmpada
(até 6.000 horas) e áudio integrado, a série
AP tem um baixo custo total de propriedade
e foi projetada para fácil instalação em salas
de aula ou espaços de reunião.

Com uma lista abrangente de conexões
de entrada e saída que inclui HDBaseT,
estes projetores trabalham com uma
variedade de ambientes de integração e
fontes de conteúdo. Com resolução
WXGA ou WUXGA e proporção de
contraste de até 10000:1, suas imagens
são nítidas e claras, garantindo que sua
apresentação seja excelente em qualquer
configuração.

Christie LW502
121-041106-01
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Centro – 5401
ANSI – 5000
• ISO – 5525
• 5.000:1
• 3 x 0.59" LCD Inorgânico
• 1280 x 800 WXGA
• 300W UHB
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brilho (lumens)

Christie LWU502
121-042107-01
Centro – 5309
ANSI – 5000
• ISO – 5525
• 10.000:1
• 3 x 0,67" LCD Inorgânico
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•

•

•

•

1920 x 1200 WUXGA

Modo normal: até 4.000 h • Modo econômico: até 6.000 h

VGA/SVGA/XGA/WXGA/WXGA+/SXGA/SXGA+/WSXGA+/UXGA/WUXGA/MAC 16"
NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, PAL-N, SECAM
• 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p
•
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Ambiente operacional
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Características principais

Regulamentação
Garantia

Horizontal: 15-106kHz • Vertical: 60-120Hz
Entrada de computador: D-sub de 15 pinos x 1
• Entrada digital: HDMI x 2, HDBaseT x 1
• Entrada de vídeo: Vídeo composite RCA jack x 1, Vídeo componente D-sub de 15 pinos x 1
• Entrada de áudio: 3,5mm mini plug estéreo x 1, plug RCA (E/D) x 1
• USB Tipo A x 1 (para rede sem fio)
• HDMI x 1 • D-sub de 15 pinos x 1 • Saída de áudio 3,5mm mini plug estéreo x 1
• D-sub de 9 pinos x 1 (RS-232C) • Porta RJ-45 (HDBaseT)
• Controle remoto infravermelho • Cabo de linha AC para cabeça de projetor
• Cabo RGB • Tampa para adaptador • Tampa para lente • Documentação do usuário
• Montagem em teto (108-506102-01) • Lâmpada 300W UHB (003-005852-01)
• Filtro de ar (003-005853-01) • Adaptador USB sem fio (121-116109-XX)
• Variação de foco e lente
• 1,4-2,3:1, zoom manual 1,6x
• 1.4-2.3:1, zoom manual 1,7x
• 100-120 VAC @ 50/60Hz • 220-240 VAC @ 50/60Hz
• 440W @ 100-120 VAC • 420W @ 220-240 VAC
• 4.4A @ 100 VAC • 2.2A @ 220 VAC
• 1502 BTU/h @ 100-120V • 1433 BTU/h @ 220-240V
• Modo padrão: 39dB(A) • Modo econômico: 30dB(A)
• (LxCxA) 13,3 x 18,3 x 5,4" (338 x 466 x 138mm) c/s pés
• (LxCxA) 18,8 x 22 x 9,7" (478 x 560 x 246mm)
• 15.2lbs (6.9kg)
• 15.9lbs (7.2kg)
• 21.8lbs (9.9kg)
• 22.7lbs (10.3kg)
• Temp: 40-104°F (5-40°C)
• Umidade: 10-85% não-condensante
• 0-10.000 pés (3.048m)
• HDBaseT • Lâmpada de longa vida de até 6.000 h (modo econômico)
• Conectividade AMX e Crestron • Certificação Extron XTP • Filtro híbrido de até 10.000 h
• Modo de simulação DICOM
• HDCR • Tecnologias Picture-in-Picture/Picture-by-Picture • Fusão de bordas
• Distorção • Variação de zoom, foco e lentes H/V • Saída HDMI • Closed caption
• Teclado integrado • Efeito keystone 3D • Capacidade de operação sem fio
• Diretivas: RoHS • REACH • WEEE • UL/CSA/IEC 60950-1 • FCC Class A • CE
• Três anos para o projetor
•
•

•

Entre em contato com um representante autorizado da Christie® para obter os todos os
detalhes sobre nossa garantia limitada

Christie: suporte e serviços
Todos os produtos Christie® tem garantia, serviços e suporte reconhecidos, além de serem líderes do
mercado. Garantimos aos nossos clientes o melhor apoio em treinamento, serviço e conhecimento técnico
através de nossa extensa rede de distribuição e suporte.
Escritórios corporativos

Escritórios no mundo

Christie Digital Systems USA, Inc.
Cypress
tel: 714 236 8610

África do Sul
tel: +27 11 251 0000

China (Shanghai)
tel: +86 21 6278 7708

Estados Unidos (Arizona)
tel: 602 943 5700

México
tel: +52 55-4744-1790

Alemanha
tel: +49 2161 664540

Cingapura
tel: +65 6877 8737

Estados Unidos (Nova York)
tel: 646 779 2014

Reino Unido
tel: +44 (0) 118 977 8000

Austrália
tel: +61 (0) 7 3624 4888

Coreia do Sul (Seul)
tel: +82 2 702 1601

França
tel: +33 (0) 1 41 21 44 04

Rússia e Leste Europeu
tel: +36 (0) 1 47 48 100

Brasil
tel: +55 (11) 2548 4753

Emirados Árabes Unidos
tel: +971 4 3206688

Índia
tel: +91 (080) 6708 9999

Escr. de consultoria de
vendas independentes

China (Pequim)
tel: +86 10 6561 0240

Espanha
tel: +34 91 633 9990

Japão (Tóquio)
tel: 81 3 3599 7481

Christie Digital Systems Canada Inc.
Kitchener
tel: 519 744 8005

Itália
tel: +39 (0) 2 9902 1161

Para obter informações técnicas mais atualizadas, visite www.christiedigital.com
Copyright 2016 Christie Digital Systems USA, Inc. Todos os direitos reservados. Todos os nomes de marcas e produtos são marcas comerciais, marcas
registradas ou nomes comerciais de seus respectivos detentores. O sistema de gerenciamento da Christie Digital Systems Canada Inc. está registrado
dentro das normas ISO 9001 e ISO 14001. As especiﬁcações de desempenho são típicas. Devido a constantes pesquisas, as especiﬁcações estão sujeitas
a alterações sem aviso prévio.

GARANTIA DE 3 ANOS
CHRISTIE 3LCD,
1DLP® E 3DLP

