i3PROJECTOR L3502Wi
INTERACTIEVE LASER PROJECTOR
i3PROJECTOR L3502Wi Plus is een projector met ultrakorte projectieafstand zonder lamp!
De volgende generatie projector biedt talrijke prestatiemogelijkheden en verlaagt de totale
eigendomskosten aanzienlijk. i3PROJECTOR Wi Plus is gebruiksvriendelijk en heeft geavanceerde
functies om flexibel te presenteren.
Door de L3502Wi aan te sluiten op een computer kunnen gebruikers computer software bedienen
met twee interactieve pennen op dezelfde manier als een muis. Ze kunnen ook de projectie digitaal
annoteren zonder een extra interactief whiteboard te gebruiken. De dubbele penbediening maakt
collaboratief leren mogelijk en maakt vergaderingen creatiever.
Doordat de i3PROJECTOR boven het projectiescherm gemonteerd wordt, maakt het volledig komaf
met schaduwen.
Met een helderheid van 3500 lumen en een lichtbron met een levensduur van 20,000 uur is deze
projector de ideale oplossing voor klaslokalen en vergaderruimtes.

iNTERACTIVE
• Interactieve Technologie: infrarood digitale
pen
• Multi-pen: één of twee pennen (afhankelijk
van het besturingssysteem)
• Interactieve Ruimte: 80” tot 110” diagonaal
iNSPIRING
• Lasertechnologie
• Levensduur lamp 20,000 uur
• Projector met ultrakorte projectieafstand
• Direct Aan / Uit (5sec)
• Groen design: Kwikvrij
• Ruim kleurenaanbod

iNTEGRATED
• 3500 Lumen
• WXGA 1280x800
• Beeldverhouding 16:10
• Speaker 10W
• DLP technologie
GARANTIE
• 3 jaar op de projector
• 3 jaar (max. 10,000 uur)
op de lichtbron*
*verlengbaar tot 5 jaar

Exclusief ontwerp van i3 - onder voorbehoud

TECHNISCH

SPECIFICATIES

VGA audio ingang

Aantal: 1 / 3,5 mm telefoonaansluiting (blauw) / stereo
(voor geselecteerde VGA ingangspoort)

Composite-ingang
Ingang parameter

2 / RCA-Links (wit) / RCA-Rechts (rood) / stereo

Microfoon
parameter

1 / 3,5 mm telefoonaansluiting (roze) / mono

Laser lichtbron met levensduur van 20,000 uur
Helderheid

3500 lumen

Contrast

1,800:1 (native) / 10,000:1 (APM)

Resolutie (native)

1280 x 800

Beeldverhouding

16: 10
0.27

Audiosysteem
Uitgang parameter

1 / 3,5 mm telefoonaansluiting (groen) / stereo

Projectieverhouding
Focusbereik

85” – 110”

RS232

Temperatuur/
Vochtigheid

Operationeel: 5°C ~ 40°C / 5%~90% zonder condensatie
Opslag: 0°C ~ 60°C / 5%~95% zonder condensatie
Verzending: 20°C ~ 60°C / 5%~95% zonder condensatie

Aantal: 1 / DB-9 female / 9600bps
Doel: projectorbediening

Mini USB

Temperatuur/Hoogte

Operationeel
5°C~40°C @ 0~2,500 voet
5°C~35°C @
5°C~30°C @ 5,000~10,000 voet

Aantal: 1 / device mode
Doel: voor firmware upgrade (USB1.0) /
interactief (USB2.0)

RJ45

Aantal: 1 / Fast Ethernet (100Base-T)
Doel: projectorbediening op afstand
(Crestron / AMX / PJ-Link)
Andere: video streaming

T h e r m i s c h e
beveiliging

Auto-uitschakeling: Omgevingstemperatuur overschrijdt
47±2°C
Auto ECO: Omgevingstemperatuur overschrijdt 40°C

USB A

Aantal: 1 / host mode / USB2.0
(voor lokale playback of Wi-Fi dongle)

Geluidsniveau

Volledige modus: 36dBA (typisch) / 38dBA (maximum)
ECO-modus: 32dBA (typisch) / 35dBA (maximum)

Speaker

1 x 10W

Stroomverbruik

291W (Full mode), 198W (Eco mode)

HDMI ingang

Aantal: 2 (HDMI1 met MHL2.0 ondersteuning)
HDMI: 1.3a
HDCP: 1.3
Videostandaard: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/108
0p
PC Graphics: tot UXGA (1600x1200@60Hz)

Stand-by vermogen

(1) Inactief zonder LAN wake-up: < 0.5W
(2) Inactief zonder LAN wake-up: < 8W

Afmetingen

Breedte x Diepte x Hoogte = 383 mm x 308 mm x 86 mm

Nettogewicht

5,5kg (12.1lb)

EMC

CE, FCC, CCC

Veiligheid

TUV, UL, CCC

Groen

RoHS, WEEE, REACH

Accessoires

AC stroomkabel 3m x1
VGA kabel 1,8 m x1
USB kabel 1,8 m x1
Muurbevestiging x1

VGA input

Aantal: 2 (1 delen met VGA uitgang door OSD setup)
Videostandaard: 480i/480p/576i/576p/720p/1080i/108
0p
PC Graphics: tot UXGA (1600x1200@60Hz)

Composite-ingang

Aantal: 1 / RCA (geel)
Videostandaard: 480i/576i

VGA uitgang

Aantal: 1 (delen met één van de VGA ingang door OSD
setup)
Lussen door VGA ingang

ingang

Actieve pen x2
Afstandsbediening x1
Gebruikershandleiding

ERKEND DISTRIBUTEUR

INFO@i3-TECHNOLOGIES.COM

