Draagbare projectoren van
Panasonic een
'wereldprimeur'
PT-VX425N
Ontworpen voor onderwijs en zakelijke omgevingen. Draadloze lcdprojector, 4500 lumen, XGA.

KEY FEATURES
• Lcd, 4500 lumen, XGA

• Flexibele installatie voor een breed scala aan toepassingen

• Ondersteuning voor draadloze functionaliteit voor multi-platform en

• Vervangingscyclus van 4 jaar (7000 uur) voor zowel lamp als

de nieuwste generatie draadloze technologie, compatibel met WiDi

luchtfilter (bij 8 uur gebruik per dag)

• Uitstekende prestaties in een compacte en lichte behuizing (ca. 3,4
kg)

De compacte PT-VW350-serie van Panasonic bestaat uit de lichtste en kleinste lcd-projectoren in de 4000-lumenklasse, met de mogelijkheid
van draadloos spiegelen van pc en Android™-apparaten.
De draagbare projectoren uit deze serie beschikken over een indrukwekkende contrastverhouding van 10.000:1 en dankzij een innovatief koelsysteem zijn
ze de lichtste in hun klasse, met een gewicht van slechts 3,3 kg (3,4 kg voor netwerkmodellen).
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Niet alleen zijn de helderheid en het contrast ongeëvenaard ten opzichte van oudere modellen, ook de totale gebruikskosten zijn verlaagd doordat het
lampvervangingsinterval is verlengd tot 5000 uur (7000 uur bij gebruik van de Eco-modus).
Samen met de verbeterde Miracast-verbinding voor Android-apparaten en eigen apps voor iOS, Android™ en pc, zorgen deze draadloze oplossingen voor
vrije samenwerking en communicatie op kantoor en in het onderwijs.
Alle modellen hebben een HDMI-ingang, monitoruitgang en twee D-sub-ingangen, alsmede een ingebouwde 10-W luidspreker. Bij de netwerkvarianten kan
een geheugenviewer worden toegevoegd voor eenvoudige mediaweergave via een USB-stick.
De serie van vier modellen bestaat uit de PT-VW355N (WXGA, 4000 lm), de PT-VX425N (XGA, 4500 lm) en twee niet-netwerkmodellen, de PT-VW350
(WXGA, 4000 lm) en de PT-VX420 (XGA, 4500 lm), beide met dezelfde basisspecificaties.

SPECIFICATIONS
Technology

LCD

Brightness

4,500 lumens (Input signals: PC, Lamp power: Normal, Picture mode: Dynamic

Resolution

XGA 1,024 x 768 pixels (Input signals that exceed this resolution will be converted to
1,024 x 768 pixels.)

URL: https://business.panasonic.nl/visual-system/pt-vx425n

CONTACT
Web: https://business.panasonic.nl/visual-system/contact-us

