Interactieve projector met
korte brandpuntsafstand
PT-TW371R
Ontworpen voor onderwijs en zakelijke omgevingen. Interactieve lcdprojector, 3300 lumen, WXGA.

KEY FEATURES
• LCD, 3300 lumen, WXGA

• Vervangingscyclus voor lamp van 20.000 uur (vermindert totale

• Short-throw projectie met interactieve functionaliteit om met een
interactieve pen/aanwijzer te kunnen schrijven op het

gebruikskosten)
• Contrastverhouding van 16.000:1

geprojecteerde beeld
• Projecteert op een scherm van 80 inch vanaf een afstand van
slechts 80 cm

PT-TW371R

PT-TW370

PT-TX430

PT-TX340

Helderheid

3.300 lumen

3.300 lumen

3.800 lumen

3.200 lumen

Resolutie

WXGA

WXGA

XGA

XGA

Contrastverhouding

16.000:1

16.000:1

16.000:1

16.000:1

Met interactieve functies kunt u op geprojecteerde beelden schrijven
Schrijven of tekenen op het geprojecteerde beeld doet u met de interactieve pen/aanwijzer.* Bovendien kunnen twee gebruikers tegelijkertijd** schrijven en
op die manier lessen of presentaties effectiever maken. De teksten en tekeningen kunnen ook makkelijk op een computer worden opgeslagen en vervolgens
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worden gedeeld.
* Interactive Pointer is verkrijgbaar als optie, ** Beschikbaar voor Windows®-besturingssysteem.

Voordelen van interactieve functies
U kunt met de interactieve pen/aanwijzer aantekeningen maken en informatie aanwijzen op het scherm
Tijdens presentaties kunt u de computer bedienen door op het projectieoppervlak gebruik te maken van de interactieve pen/aanwijzer
Er is geen speciaal interactief whiteboard nodig
De beslissingen die tijdens de vergadering zijn genomen, kunt u meteen opslaan en met anderen delen

Whiteboardsoftware* geeft u meer mogelijkheden
Naast de LightPen-software kunt u gebruikmaken van de speciale whiteboardsoftware van Panasonic voor Windows.* De whiteboardsoftware* is
compatibel met de interactieve projectoren en professionele displays** van Panasonic en stelt u in staat de interactieve functie te gebruiken.
* Ondersteund door Windows® 7 en Windows® 8. Let op: sommige functies die kunnen worden gebruikt op professionele displays kunnen niet worden gebruikt op projectoren. Als SPDriver-instelling moet worden gekozen voor "Touch
mode". ** Multitouch-ledscherm: LFB70 en BF1-serie (TH-50LFB70/65LFB70/80LFB70 en TH-50BF1/ TH-65BF1/ TH-80BF1)

Een maximale lampvervangingscyclus van 20.000 uur *1 en een filtervervangingscyclus van
10.000 uur *2
De PT-TW371R-serie heeft een maximale lampvervangingscyclus van 20.000 uur.*1 Het luchtfilter heeft eveneens een
vervangingscyclus van 10.000 uur.*2 Dit vermindert de onderhoudslast bij langdurig gebruik en draagt bij aan lagere
onderhoudskosten en minder gevolgen voor het milieu.
*1 Dit is de maximale waarde als het lampvermogen wordt ingesteld op Eco2. De gebruiksomgeving is van invloed op de lampvervangingscyclus, *2 en de levensduur van het filter.

Lampregeling

Vervangingscyclus van lamp

Eco

20,000 uur

Normaal

10,000 uur

SPECIFICATIONS
Brightness

3300 lumens

Resolution

WXGA 1280 x 800 pixels

Technology

LCD

URL: https://nl.business.panasonic.be/visual-system/pt-tw371r

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

