Série Christie D
Educação

Salas de imprensa

Governo

Salas de reunião

Museus

Salas de treinamento

Salas alugadas

Templos / Casas de culto

Salas de conferência

Brilhante, por dentro e por fora
A Série Christie® D vem expandir a nossa família de projetores 3LCD, ampliando nossa
gama de opções de resolução e brilho, além de oferecer conectividade, integração com
sistemas de terceiros e uma variedade de opções de lentes. Com um design externo
atraente e recursos de alto desempenho, os projetores da série Christie D de lâmpada
única oferece a você uma escolha para atender às necessidades do seu ambiente.
Seja para uma sala de reuniões, um espaço de eventos, uma sala de aula ou um
auditório, a Série Christie D apresenta uma coleção de projetores que oferecem brilho,
grande aspect ratio, qualidade de imagem excepcional, versatilidade e facilidade de
utilização, tudo a um preço acessível. Com o respaldo de garantias e serviços líderes
do mercado, seu investimento em tecnologia terá a segurança de uma performance
confiável e um grande valor em qualquer aplicação.

Série
Christie D
A Série Christie® D oferece o desempenho e a
acessibilidade que você procura em uma solução de
projetores de lâmpada única, além de oferecer muitos
recursos exclusivos desta série. Você vai descobrir
como é simples a sua integração com sistemas de
controle de terceiros para ter mais flexibilidade na
colaboração e na apresentação.

Flexibilidade
Escala de brilho expandida com 6.000 a 8.000 lúmens
Múltiplas opções de resolução – XGA, WXGA, WUXGA
Opções de lâmpada única mais brilhantes – 8.000 para XGA,
7.500 para WXGA e 7.000 para WUXGA
Contraste superior de 10.000:1
Flexibilidade em aplicações com variedade de opções de
lentes
Operação discreta e silenciosa

Recursos profissionais

Praticamente sem conexões visíveis – o Christie OneConnect
oferece uma perfeita e esteticamente impecável instalação,
ocultando o painel de conexão de entrada/saída e conduzindo
apenas o cabo HDBaseT e o cabo de alimentação sob o projetor.
Usando o software Christie LiveViewer (gratuito com a compra do
Christie D), você pode compartilhar conteúdo de áudio e vídeo
diretamente do seu computador ou laptop para o projetor, através
da sua rede local ou wireless (dispositivo USB opcional). O Christie
LiveViewer oferece maior flexibilidade para ambientes colaborativos,
como salas de aula, salas de reuniões ou grandes espaços - seja para
conteúdos de uma ou múltiplas fontes ou projeções de conteúdo
através de vários projetores1. Você pode trabalhar de forma simples
e eficaz com até 50 participantes, incluindo controle de moderador
de até 4 apresentações simultâneas, em uma ou várias telas, usando
vários projetores. Você também pode garantir a segurança da sua
sessão e impedir o compartilhamento não autorizado, solicitando
aos participantes do conteúdo a digitação de uma senha.
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Distorção e fusão incluídas
Orientação vertical, sem necessidade de lâmpadas especiais
Controle preciso de cores com o Advanced Color
Management
Excelente manipulação de imagem com variação de imagem
digital
Brilho estável e uniforme em alta luz ambiente
Ambientes com Faixa de Alto Contraste Dinâmico (HDCR)
eClarity para processamento de imagem avançado

Integração
Conectividade de alto desempenho, simples mas potente,
com entrada 3G-SDI (somente no LWU701i-D)
Ponto único de conexão através de HDBaseT e Christie
OneConnect
Controle AMX e Crestron
Funcionalidade de segurança aprimorada para
gerenciamento de recursos
Gerenciamento de projetor aprimorado com o Christie
QuickConnect

ESPECIFICAÇÕES

Melhore a qualidade da
imagem ajustando três
configurações (matiz,
saturação e luminância)

A Série Christie D
também oferece ao mesmo
tempo fusão e distorção.

Christie LX801i-D
Imagem

Tecnologia de
exibição

Lâmpada

Entradas

brilho
contraste
reprodução de cores
tipo

•

resolução nativa

•

tipo
tempo de vida
típico
padrão

•

•
•
•

•

Saídas
Controle e rede
Lentes
padrão
Acessórios

580W + 10% ou menos em 100-120 VAC • 560W + 10% ou menos em 220-240 VAC

•
•
•
•

•
•
•

•
•

voltagem de
operação
consumo

•
•

corrente de
operação

•

5.9A +10% ou menos em 100-120 VAC • 2.9A +10% ou menos máx. em 220-240 VAC

•
•

dissipação

•
•

Dimensões

Ambiente
operacional

tamanho
tam. da remessa
peso
peso da remessa
ruído
temperatura de
operação
altitude
umidade

Características principais

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Garantia limitada

Christie LWU601i-D

•

•

•

Requisitos de
energia

Christie LWU701i-D

•

•

•

opcionais

Christie LW651i-D

Conector HDMI x 2 • DisplayPort x 1 • HDBaseT x 1 • D-sub de 15 pinos (RGB e Componente ) x 1
Vídeo composite x 1 • Conector USB tipo A x 1 (para dispositivo USB wireless) • 3G-SDI x 1 (somente o LWU701i-D)
Formatos HDTV, VGA via WUXGA (1920 x 1200) • Escala horizontal e vertical mantendo o aspect ratio, todas as entradas
• 27 ~ 162 MHz
• 27 ~ 150 MHz
27 ~ 150 MHz
Saída monitor D-sub de 15 pinos (RGB) x 1
D-sub de 9 pinos x 1 (RS232c) • HDBaseT x 1 (usado em entradas padrão) • RJ45 Ethernet (10/100) • Controle remoto com fio (3,5 mini estéreo) x 1
Para mais detalhes sobre as lentes, consulte www.christiedigital.com
Cabo de alimentação (cabo US, 3m) x 1 • (Euro code, 3m) x 1 e (cabo UK, 3m) x 1: 121-032106-01, 121-032117-01
Cabo de alimentação (cabo chinês, 3m) x 1:121-032128-01 – apenas modelo doméstico • Cabo RGB (2m) x 1 • HDMI-DVI cable (0.4m) x 1
Unidade de controle remoto sem fio x 1 • Tampa para adaptador x 1 • Capa para terminal x 1 • Suporte de cabo HDMI x 2, Lacre de cabo x 2
CD do manual do usuário (guia de segurança4) • Guia de operação4 • Guia de rede4 • Guia de pilha rápida4 • Guia técnico3
Contrato de licença de software4 x 1 • Guia de configuração2 x 1
Lâmpada de substituição • Lâmpada de substituição • Lâmpada de substituição • Lâmpada de substituição • Lâmpada de substituição
(003-005336-01)
(003-005336-01)
(003-005336-01)
(003-005336-01)
(003-005336-01)
Dispositivo wireless opcional (USB) (121-116109-XX) • Montagem (108-506102-XX) • Capa de cabo para modelos brancos (121-133108-01)
Capa de cabo para modelos pretos (121-132107-01) • Filtro de substituição: 20.000hs (003-005339-01)
100-120 VAC • 220-240 VAC @ 50/60Hz

•
•

sinais
pixel clock
padrão

Christie LW751i-D

• 7500 ANSI lúmens
• 6500 ANSI lúmens
• 7000 ANSI lúmens
• 6000 ANSI lúmens
8000 ANSI lúmens
10,000:1 full on/off
1,074 bilhões
• 3X LCD inorgânico 0,75”; matriz ativa TFT de polissilício
• 3X LCD inorgânico 0,76”; matriz ativa TFT de polissilício
3X LCD inorgânico 0,79”;
matriz ativa TFT de
polissilício
• 1280 x 800 (1.024.000 pixels) proporção 16:10
• 1920 x 1200 (2.304.000 pixels) proporção 16:10
1024 x 768 (786.432
pixels) proporção 4:3
• 1 x 430W UHP
• 1 x 370W UHP
• 1 x 430W UHP
• 1 x 370W UHP
1 x 430W UHP
Modo normal: até 2.000 hs (430W UHP) / 3.000 hs (370W UHP) • Modo econômico: até 4.000 hs • Modo vertical: até 1.000 hs

•
•

1.979 BTU/h (100-120 VAC)
1.911 BTU/h (220-240 VAC)

•
•

600W + 10% ou menos
em 100-120 VAC
580W + 10% ou menos
em 220-240 VAC
6,0A +10% ou menos em
100-120 VAC
3,0A +10% ou menos máx.
em 220-240 VAC
2.047 BTU/h (100-120 VAC)
1.979 BTU/h (220-240 VAC)

•
•

•
•

•
•

580W + 10% ou menos em
100-120 VAC
560W + 10% ou menos em
220-240 VAC
5,9A +10% ou menos em
100-120 VAC
2,9A +10% ou menos máx.
em 220-240 VAC
1.979 BTU/h (100-120 VAC)
1.911 BTU/h (220-240 VAC)

(LxCxA) 18 x 19,6 x 6,7” (456 x 498 x 170mm) sem pés, na posição mínima de altura
(LxCxA) 22,1 x 27,7 x 12,4” (561 x 703 x 314mm)
24,5lbs (11,1kg) sem as lentes
Consulte o website
Modo típico: 40dBA • Modo econômico: 32dBA
Normal: 32-104°F (0-40°C) • Econômico: 32-113°F (0-45°C )
0-10,000ft (3048m)
10-85% não-condensante
Lâmpada única • 3G-SDI (somente o LWU701i-D) • Fusão e distorção • Fácil fusão e distorção via câmera com software incluído
Software de colaboração incluído • Orientação vertical • Rotação axial de até 360° • Christie OneConnect • eClarity • Advanced Color Management
HDCR • Tecnologia de variação de imagem digital • HDBTTM • Filtro de até 20.000 horas • Memória de lente ILS • Conectividade AMX e Crestron
Capacidade wireless • Painel de status LCD integrado • Controle de gerenciamento de aplicações • Modo de simulação DICOM
Picture-in-Picture / Picture-by-Picture
Três anos para peças e uso (incluindo motor leve) • Lâmpada: 500 horas ou um ano (o que ocorrer primeiro)
Entre em contato com um representante autorizado da Christie para obter os todos os detalhes sobre nossa
garantia limitada

Ao projetar conteúdo através de vários projetores, você precisará de um dispositivo USB ou conexão de rede para cada projetor.
15 Idiomas (inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, holandês, português, chinês simplificado, coreano, sueco, russo, finlandês, polonês, norueguês, turco),
Apenas inglês,
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14 Idiomas (inglês, francês, espanhol, alemão, italiano, holandês, português, chinês simplificado, coreano, sueco, russo, finlandês, polonês, norueguês)
1
2
3
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Escritórios corporativos

Escritórios no mundo

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

África do Sul
tel: +27 11 251 0000

Cingapura
tel: +65 6877 8737

França
tel: +33 (0) 1 41 21 44 04

Alemanha
tel: +49 2161 664540

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

Índia
tel: +91 (080) 6708 9999

Austrália
tel: +61 (0) 7 3624 4888

Emirados Árabes Unidos
tel: +971 4 3206688

Japão (Tóquio)
tel: 81 3 3599 7481

Brasil
tel: +55 (11) 2548 4753

Espanha
tel: +34 91 633 9990

México
tel: +52 55 4744 1790

China (Pequim)
tel: +86 10 6561 0240

Estados Unidos (Arizona)
tel: 602 943 5700

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

China (Shanghai)
tel: +86 21 6278 7708

Estados Unidos (Nova York)
tel: 646 779 2014

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

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

Escritórios de consultoria de
vendas independentes
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.

