
VPL-CW256
Projektor instalacyjny WXGA o jasności 4500 lumenów

Omówienie

NajwiNajwiększe zalety do zastosowania w szkoksze zalety do zastosowania w szkołach i salach konferencyjnych to jasny obraz o wysokiej rozdzielczoach i salach konferencyjnych to jasny obraz o wysokiej rozdzielczości,ci,
prosta konfiguracja i niskie koszty eksploatacjiprosta konfiguracja i niskie koszty eksploatacji
Energooszczędny projektor VPL-CW256 zapewnia swobodę instalacji, wysoką jakość obrazu i niski całkowity koszt
utrzymania, a jego stylowe wzornictwo doskonale komponuje się z każdym wystrojem wnętrza.

Możliwość zmiany osi obiektywu/zbliżenia i funkcje korekcji obrazu ułatwiają dopasowanie każdego obrazu do
ekranu, nawet w przypadku wyświetlania pod kątem. 

Ponadto projektory te zostały zaprojektowane z myś lą o efektywności energetycznej i uzyskaniu niskiego
całkowitego kosztu utrzymania. Wyposażono je w trwałą lampę, automatyczną funkcję oszczędzania energii, dzięki
której charakteryzują się niskim poborem energii, oraz funkcję wygaszania obrazu z technologią sterowania lampą. 

Każdy model wyświetla obraz o wysokiej jakości. Projektor VPL-CW256 pozwala uzyskać jasność 4500 lumenów*
oraz umożliwia wyświetlanie obrazów panoramicznych w rozdzielczości WXGA. 

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych rozwiązań i funkcji, których można oczekiwać od firmy Sony, a w
szczególności dzięki łatwej instalacji, użyteczności, oszczędności energii, niskim wymaganiom w zakresie
konserwacji, a także niezawodnej jakości obrazu, projektor VPL-CW256 nadaje się idealnie do sal lekcyjnych i
konferencynych o średniej lub dużej wielkości oraz wielu podobnych miejsc. 

* ISO 21118
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Funkcje

Jasne, wyraźźne obrazy o maksymalnym natężężeniu śświatłła kolorowego rzęędu 4500 lumenów

Światło rzucane przez projektor jest na tyle silne, by zapewnić doskonałą widoczność prezentacji w każdej
sali lekcyjnej czy konferencyjnej. Oferuje trzy tryby jasności do różnych zastosowań — wysoki do naturalnie
białych prezentacji w jasnych pomieszczeniach, standardowy do użytku na co dzień oraz niski do
wyświetlania wideo w zaciemnionych pomieszczeniach.

•

Współłczynnik projekcji 1,32–1,91:1

Projektor VPL-CW256 ma współczynnik projekcji 1,32:1–1,91:1, dzięki czemu można go zainstalować w
większości dużych sal lekcyjnych lub konferencyjnych.

•

Obiektyw o wysokiej rozdzielczośści

Obiektyw Advanced Crisp Focus (ACF) charakteryzuje się dużą średnicą i wysoką rozdzielczością, dzięki
którym umożliwia wyświetlanie ostrych i wyraźnych obrazów.

•

Precyzyjna zmiana osi obiektywu

Szeroki zakres regulacji położenia rzucanego obrazu umożliwia umieszczenie projektora bliżej sufitu bądź
przesunięcie go w poziomie w celu ominięcia konstrukcyjnych przeszkód na suficie.

•

Technologia 3LCD BrightEra™

Wydajny system projekcji 3LCD został wzbogacony o nowoczesną technologię BrightEra™ firmy Sony.
Natychmiast zauważysz różnicę – wyświetlany obraz jest imponująco jasny i wyraźny, a same panele są
bardziej niezawodne.

•

Rozdzielczośćść WXGA do prezentacji o wysokim stopniu szczegółłowośści

Rozdzielczość WXGA (1280 × 800) w formacie 16:10 sprawia, że obraz jest wyraźny i szczegółowy, a tym
samym idealny do wyświetlania prezentacji bezpośrednio z laptopa lub komputera stacjonarnego.

•

Cicha praca

Szum akustyczny wentylatora został zmniejszony w porównaniu z poprzednimi modelami, co zapewnia
jeszcze cichszą pracę.

•

Oszczęędzanie energii jednym naciśśnięęciem przycisku

Aby przejść bezpośrednio do różnych ustawień oszczędzania energii, wystarczy nacisnąć przycisk trybu ECO
na projektorze lub pilocie.

•

Automatyczne przyciemnianie

Po okreś lonym czasie lub kiedy brak sygnału wejściowego, jasność projektora stopniowo zmniejsza się
automatycznie. Umożliwia to ograniczenie poboru mocy i zmniejszenie kosztów energii. Jasność
natychmiast powraca do maksymalnego poziomu po wykryciu sygnału wejściowego.

•

Wyłąłączanie obrazu w celu oszczęędzania energii

Wystarczy jedno naciśnięcie przycisku na pilocie projektora, aby natychmiast wyłączyć obraz. Po kolejnym
naciśnięciu przycisku projektor włącza się błyskawicznie i jest gotowy do dalszej prezentacji.

•

Regulacja zniekształłcenia trapezowego w pionie i w poziomie

Możliwa jest cyfrowa korekcja zniekształceń trapezowych (w zakresie +/- 30 w pionie i +/- 20 stopni w
poziomie) przy użyciu menu ekranowego i/lub pilota Remote Commander. Umożliwia to projekcję obrazów
o poprawnej geometrii, nawet w warunkach ograniczonej przestrzeni.

•
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Zaawansowana korekcja geometryczna

Każdy narożnik i bok obrazu można złapać i odpowiednio dopasować ich kształt, co jest nieocenione w
przypadku wyświetlania pod kątem.

•

Smart APA (automatyczna korekcja pikseli)

Gdy źródłem obrazu jest komputer, wartości fazy, rozstawu i przesunięcia pikseli są optymalizowane
automatycznie. Wartości te można również dostosować ręcznie.

•

Auto Input Search

Projektor automatycznie przełącza się na odpowiedni sygnał wejściowy, co upraszcza konfigurację i
oszczędza czas.

•

Przełąłącznik dźźwięęku

Projektor może przełączać dwa źródła dźwięku, a ich sygnał kierować przez wyjście audio o zmiennym
napięciu do wzmacniacza w pomieszczeniu.

•

Funkcja blokowania obrazu

Funkcja blokowania obrazu umożliwia przeglądanie podczas prezentacji innych materiałów na ekranie
komputera bez wiedzy widzów. Możesz zablokować wyświetlany obecnie obraz i używać komputera PC
niezależnie od wyświetlacza projektora.

•

Funkcja powięększania cyfrowego, dzięęki której zobaczysz więęcej

Wybraną część ekranu można błyskawicznie powiększyć nawet 4-krotnie, zyskując dokładny wgląd w
dowolny element obrazu.

•

Off and Go

Po zakończeniu prezentacji można natychmiast wyłączyć zasilanie projektora, zamiast przechodzić przez
cały cykl związany z wyłączaniem.

•

Bezpośśrednie włąłączanie i wyłąłączanie

Ta funkcja pozwala pominąć tryb czuwania podczas uruchamiania projektora — włącza się on
bezpośrednio po dostarczeniu zasilania.

•

Wbudowane zabezpieczenia

Projektor wyposażono w wiele funkcji zabezpieczeń, takich jak ochrona hasłem i punkty montażu fizycznych
zabezpieczeń antykradzieżowych.

•
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Specyfikacja techniczna

System wyświetlania

• System wyświetlania Trzy panele LCD

Urządzenie wyświetlające

• Rozmiar efektywnegoobszaru wyświetlania 0,75" (19,1 mm) x3, BrightEra, format obrazu: 16:10

• Liczba pikseli 3,072,000 pikseli (1280 x 800 x 3)

Obiektyw projekcyjny

• Ostrość Ręcznie

• Powiększanie — elektrycznie/ręcznie Ręcznie

• Powiększenie — współczynnik Ok. 1,45 x

• Współczynnik projekcji Od 1,32:1 do 1,91:1

• Zmiana osi obiektywu — elektrycznie/ręcznie Ręcznie

• Zmiana osi obiektywu — zakres w pionie +/- 5%

• Zmiana osi obiektywu — zakres w poziomie +/- 3%

Źródło światła

• Typ Wysokociśnieniowa lampa rtęciowa

• Moc Typ 245 W

Zalecany czas wymiany lampy*1

• Tryb jasności lampy: wysoki 3000 godz.

• Tryb jasności lampy: standardowy 4000 godz.

• Tryb jasności lampy: niski 5000 godz.

Cykl czyszczenia/wymiany filtra (maks.)*1

• Cykl czyszczenia/wymiany filtra (maks.) Zaleca się równoczesną wymianę filtra i lampy

Rozmiar ekranu

• Rozmiar ekranu Od 40” do 300” (od 1,02 m do 7,62 m) (mierzone po przekątnej)

Natężenie światła

• Tryb jasności lampy: wysoki 4500 lm

• Tryb jasności lampy: standardowy 3400 lm

• Tryb jasności lampy: niski 2500 lm

Natężenie światła barwnego

• Tryb jasności lampy: wysoki 4500 lm

• Tryb jasności lampy: standardowy 3400 lm

• Tryb jasności lampy: niski 2500 lm
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Współczynnik kontrastu (pełna biel/pełna czerń)*2

• Współczynnik kontrastu (pełna biel/pełna czerń) 3700:1

Głośnik

• Głośnik 10 W x 1 (monofoniczny)

Częstotliwość skanowania obrazu

• W poziomie Od 19 kHz do 92 kHz

• W pionie 48 do 92 Hz

Rozdzielczość obrazu

• Wejście sygnału komputerowego Maksymalna rozdzielczość wyświetlania: UXGA 1600 × 1200*3

• Wejście sygnału wideo NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i

System koloru

• System koloru NTSC 3.58, PAL, SECAM, NTSC 4.43, PAL-M, PAL-N, PAL 60

Korekcja zniekształceń trapezowych (maks.)

• W pionie +/- 30°

• W poziomie +/- 20°

Język menu ekranowego

• Język menu

ekranowego

24 języki (angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, portugalski, japoński, chiński uproszczony, chiński tradycyjny, koreański, rosyjski, holenderski, norweski,
szwedzki, tajski, arabski, turecki, polski, wietnamski, perski, indonezyjski, fiński, węgierski, grecki)

WEJŚCIE WYJŚCIE (komputer/wideo/sterowanie)

• INPUT A
Złącze sygnału wejściowego RGB / Y PB PR: 15-stykowe Mini D-sub (żeńskie)
Złącze wejściowe dźwięku: Mini jack stereo

• INPUT B
Złącze wejściowe RGB: 15-stykowe Mini D-sub (żeńskie)
Złącze wejściowe dźwięku: Mini jack stereo

• INPUT C Złącze wejścia HDMI: złącze 19-stykowe HDMI, obsługa zabezpieczeń HDCP

• Wejście D Złącze wejścia HDMI: złącze 19-stykowe HDMI, obsługa zabezpieczeń HDCP

• WEJŚCIE WIDEO
Złącze wejściowe wideo: Gniazdo RCA
Złącze wejściowe dźwięku: Gniazdo RCA (x2)

• OUTPUT
Złącze wyjściowe monitora*4: 15-stykowe Mini D-sub (żeńskie)
Złącze sygnału wyjściowego audio*5: Minijack stereo (wyjście zmienne)

• PILOT 9-stykowe złącze D-sub (męskie) / RS232C

• LAN RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX

Szum akustyczny

• Tryb jasności lampy: niski 29 dB

Temperatura pracy/wilgotność otoczenia podczas pracy

• Temperatura pracy/wilgotność otoczenia podczas pracy Od 0°C do 40°C (od 32°F do 104°F) / od 20% do 80% (bez kondensacji)

Temperatura przechowywania/wilgotność podczas przechowywania

• Temperatura przechowywania/wilgotność podczas przechowywania Od -10°C do +60°C (od 14°F do +140°F) / od 20% do 80% (bez kondensacji)

Zasilanie

• Zasilanie Prąd przemienny 100–240 V, 1,5–3,5 A, 50/60 Hz
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Pobór mocy

• Prąd przemienny od 100 V do 120 V Tryb lampy: Wysoki: 346 W

• Prąd przemienny od 220 V do 240 V Tryb lampy: Wysoki: 326 W

Pobór mocy (w trybie czuwania)

• Prąd przemienny od 100 V do 120 V 0,5 W (gdy w ramach trybu czuwania ustawiona jest opcja „Niski”)

• Prąd przemienny od 220 V do 240 V 0,5 W (gdy w ramach trybu czuwania ustawiona jest opcja „Niski”)

Pobór mocy (w sieciowym trybie czuwania)

• Prąd przemienny od 100 V do 120 V 3,0 W (LAN) (gdy w ramach trybu czuwania ustawiona jest opcja „Standardowy”)

• Prąd przemienny od 220 V do 240 V 3,0 W (LAN) (gdy w ramach trybu czuwania ustawiona jest opcja „Standardowy”)

Włączono tryb czuwania / sieciowy tryb czuwania

• Włączono tryb czuwania / sieciowy tryb czuwania Po ok. 10 min

Rozpraszanie ciepła

• Prąd przemienny od 100 V do 120 V 1180 BTU/h

• Prąd przemienny od 220 V do 240 V 1112 BTU/h

Wymiary (szer. x wys. x dł.)

• Wymiary (szer. × wys. × gł.) (bez wystających elementów) Ok. 406 × 113 × 330,5 mm

Waga

• Waga Ok. 5,6 kg

Dołączone akcesoria

• Pilot zdalnego sterowania RM-PJ8

Akcesoria opcjonalne

• Zapasowa lampa LMP-C240

Uwagi

• *1 Wartości te stanowią oczekiwany czas konserwacji i nie są gwarantowane. Zależą one od czynników środowiskowych oraz sposobu użytkowania projektora.

• *2 Jest to wartość średnia.

• *3 Dostępne w przypadku sygnałów VESA o skróconym czasie wygaszania.

• *4 Z wejścia A i wejścia B.

• *5 Działa jako funkcja przełączania dźwięku. Wyjście z wybranego kanału; niedostępne w trybie czuwania
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PAM-210

Uchwyt sufitowy do
projektorów instalacyjnych

Uchwyty sufitowe PAM-310

Uchwyt sufitowy do
projektorów instalacyjnych

Akcesoria

© 2016 Sony Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Zabrania się reprodukcji całości lub fragmentów niniejszej publikacji

bez pisemnego zezwolenia. Cechy i dane techniczne mogą ulec zmianie. Waga i wymiary są podane w przybliżeniu. 

Wszystkie znaki towarowe stanowią własność odpowiednich właścicieli.
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