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bindende kracht

Functionele waarde:  
Klaar voor gebruik in elke omgeving

Dankzij de lange levensduur van de hybride laser- en 
LED-lichtbron bieden de projectoren van CASIO een  
betrouwbaarheidsniveau bij dagelijkse werkzaamheden waar 
eigenaren van projectoren met een conventionele lamp  
alleen maar van kunnen dromen: geen plotselinge defec-
te lampen en dus ook geen onderbrekingen meer tijdens  
gebruik.

Het unieke stofwerende ontwerp gaat elk verlies aan helder-
heid door stof tegen.3 We gebruiken een stofwerend ontwerp 
voor de drie componentblokken met de ‘optical engine’, de 
lichtbron en de stroomvoorziening. Aangezien er geen stof 
in het optische blok kan komen, is stofgerelateerd verlies aan 
helderheid tot het minimum beperkt.

Efficiënt:  
Klaar om te starten met één druk op de knop

Met de projectoren van CASIO behoren lang wachten en 
hinderlijk tijdsverlies voor opwarmen en afkoelen tot het 
verleden. De projectoren hebben een Direct Aan-/Uit-
functie, waarmee ze binnen acht seconden al hun volledige 
helderheid hebben bereikt - en dat alles met één druk op 
de knop. Hiermee bespaart u kostbare tijd. Lessen kunnen 
meteen van start gaan en flexibeler worden ingedeeld. Ook 
bij bedrijfspresentaties bent u veel minder tijd kwijt aan het 
opzetten en afsluiten.

De heldere beelden van CASIO worden niet geproduceerd 
met een kwiklamp, maar komen tot stand dankzij de  
revolutionaire laser- en LED-lichtbron.

Economische waarde:  
Ingebouwde kostenbesparing

De projectoren van CASIO bieden uitstekende projectie-
prestaties en hebben een revolutionaire hybride laser- en 
LED-lichtbron, maar wat ze echt bijzonder maakt is de kosten-
effectiviteit op de lange termijn. Er zijn geen onderhoud-
vereisten voor lampen of filters, het stroomverbruik is 
laag en de levensduur bijzonder lang. Dit betekent dat de  
LampFree-projectoren van CASIO op het punt van operatione-
le kosten zorgen voor echte besparingen.

Duurzame lichtbron Praktische levensduur tot 15 jaar1. De 
hybride laser- en LED-lichtbron van CASIO biedt niet zo maar 
uitstekende projectieprestaties, maar blijft ook op de lange ter-
mijn uitstekend presteren zonder in te leveren op helderheid. 

CASIO biedt ook extra investeringszekerheid: een extra lange 
garantiebescherming op de lichtbron tot 5 jaar of 10.000 uur2.

Milieuwaarde:  
Bespaart grondstoffen, maakt geen gebruik van giftig kwik en verbetert de CO

2
-voetafdruk

De CASIO LampFree-projector biedt voordelen voor het  
milieu. Omdat de projector geen kwiklamp heeft, wordt er 
geen schadelijk kwik gebruikt. Over de hele wereld worden 
er nog steeds talloze projectoren met kwiklampen gebruikt, 
maar met de duurzame LampFree-projector zet CASIO een 
nieuwe standaard die de belasting op het milieu vermindert. 

Er wordt geen schadelijk kwik gebruikt. Onze unieke hybride 
laser- en LED-lichtbron werkt volledig zonder kwiklampen en 
dus zonder milieuvervuilende kwik. Daarmee voorkomen we 
vervuiling van bodem en water en schadelijke gevolgen voor 
de gezondheid. 

Lager verbruik van grondstoffen, omdat er geen lampen 
of filters moeten worden vervangen. In tegenstelling tot 
projectoren met een kwiklamp, hoeven er bij deze projector 
geen lampen of filters te worden vervangen. Hiermee dragen 
we bij aan een bewuster gebruik van grondstoffen.

Lager stroomverbruik, hogere energie-efficiency en minder 
CO

2
-uitstoot. Met een energieverbruik dat 40 tot 50 procent 

lager is dan bij modellen met kwik lampen dragen we bij aan 
een lagere CO

2
-uitstoot.

 

Life time
,

Up to

h

Zorg dragen voor een mooie planeet  
voor toekomstige generaties

XJ-V2

Model met 
kwiklamp

270W

165W circa 40%
LAGER

Cijferwaarden uit de vergelijking van modellen met 3.000  
lumen.

1  Komt overeen met een verwachte levensduur tot 20.000 uur of 6 uur per dag gedurende 220 dagen per jaar.
2 Welke het eerst wordt bereikt.

3 Relevante modellen: Core-modellen, Advanced-modellen, Ultra Short Throw-modellen. 
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Toegekende TCO-certificering
  
Het loont om innovatieve concepten toe te passen: Zeven 
projectoren van CASIO hebben nu al een TCO-certificering 
gekregen. TCO Certified is een internationale, onafhankelijke 
duurzaamheidscertificering voor IT-producten. Het keurmerk 
wordt wereldwijd erkend en helpt bij het identificeren 
van premiumkwaliteit en milieubeschermingsnormen bij  
IT-apparatuur. Een doorslaggevende factor is dat een TCO 
Certified projector van CASIO al voldoet aan de hogere eisen 
van de strengste duurzaamheidsnormeringen.

De thuisbasis van kwaliteit

Japan is de thuisbasis van CASIO. Japan is ook een land 
dat staat voor hoge kwaliteit met de productie van 
premiumproducten. ''Made in Japan'' is een claim die 
voor de meerderheid van de nieuwe projectoren van  
CASIO kan worden gemaakt - een ware garantie voor de 
oorsprong en kwaliteit van elk product.
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XJ-L8300HN
De innovatieve XJ-L8300HN 
4K-projector maakt visie een 
reali teit en verandert uw pre-
sentatie in een unieke ervaring.  
De projector biedt een vlijmscher-
pe 4K UHD-resolutie (3.840 x 
2.160 px) met maximale details en 
levendige kleuren. De resolutie is 
viermaal hoger dan bij Full HD. In 
combinatie met de helderheid tot 
5.000 lumen produceert hij zelfs in 
zalen met grote projectieopper-
vlakken schitterende beelden  

die iedereen versteld zullen 
doen staan. De Super Resolutie- 
functie verbetert content met 
lage resolutie en optimaliseert 
deze voor een 4K UHD er-
varing. Daar naast heeft deze  
projector ook milieu vriendelijke  
functies en lage operationele  
kosten. Het elegante ontwerp 
is op zijn plek in elke ruimte en 
de verticale en horizontale lens 
shift-functie geeft u flexibiliteit bij 
het installeren van de projector.

Het apparaat heeft verschillende  
verbindingsopties, zoals een digi-
tale HDBaseT™ interface. Hierdoor 
kunnen data met hoge resolutie-
beelden op een kosteneffectieve  
manier met slechts één kabel wor-
den verzonden. En het apparaat  
heeft nog andere flexibele 
mogelijk heden, zoals bijvoorbeeld 
een extra LAN-verbinding, 2x 
HDMI (2.0 en 1.4) en nog veel meer.

Large venue 4K UHD
UHD-presentaties op een groot scherm voor een groot publiek

Bij de nieuwe Advanced-serie 
staat flexibiliteit centraal. Door het 
brede scala aan verbindings opties 
kunnen deze projectoren altijd 
en overal worden aangesloten. 
Ze zijn daarmee perfect geschikt 
voor gebruik op een vaste plek en 
voor mobiele toepassingen. Met 
de optionele WLAN (XJ-F20XN en 
XJ-F210WN) is draadloze projectie 
een handige optie.

De Advanced-projectoren hebben 
een Direct Aan-/Uit-functie waar-
door lange opwarm- en afkoel-
tijden tot het verleden behoren: 
Al binnen vijf seconden hebben 
zij hun volle helderheid bereikt en 
na uitschakeling kunnen ze vrijwel 
meteen worden weggezet. De 
dynamische helderheidsinstelling 
biedt zeven helderheidsniveaus 
voor projectie voor aanpassing 
aan het omgevingslicht - geheel 
automatisch en door middel van 

Advanced-serie
De perfecte allrounder

* Deze modellen zijn TCO Certified: XJ-F100W, XJ-F210WN

XJ-F100W | XJ-F210WN | XJ-F20XN
sensorbesturing. Dit zorgt voor 
een hoge mate van energie- 
efficiency met optimale beeld-
kwaliteit.

De milieuvriendelijke lichtbron 
heeft een lange levensduur en  
levert tot 3.500 lumen bij een  
contrastverhouding van 20.000:1. 
De Advanced-serie zet hier-
mee een overtuigende nieuwe  
standaard op het gebied van 
beeldkwaliteit en helderheid.

New 
mercury-free
light source

Life time
,

Up to

h

Brilliant
colour
rendition

Intelligent
brightness
control

lumens
3,500
Up to

New 
mercury-free
light source

Life time
,

Up to

h

Brilliant
colour
rendition

lumens
5,000
Up to

*
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De Core-serie maakt het ge-
makkelijk om een eerste stap 
te zetten in de wereld van long 
throw projectoren. Net zoals alle 
Casio projectoren lampvrij, maken 
deze projectoren gebruik van de 
revolutionaire hybride laser- en 
LED- lichtbron, maar tegelijker-
tijd zijn ze een kosteneffectieve 
aankoop. De milieuvriendelijke 
lichtbron bespaart energie, 

XJ-V2
verlaagt operationele kosten 
en is tevens de reden voor 
de lange levensduur. Met 
functies als Direct Aan/Uit kan 
de projector binnen een paar  
seconden worden gebruikt. 
Dat maakt hem buitengewoon 
flexibel: hij kan elke toepassing 
aan en geeft zelfs bij daglicht 
indrukwekkende resultaten. 

Door de afgeronde hoeken is 
de Core-serie ook visueel aan -
trekkelijk, omdat de bedienings-
koppen perfect zijn geïntegreerd 
in het hoogwaardige design. 
Als u dus op zoek bent naar een 
kosteneffectief en aantrekkelijk 
model met buiten gewone pro-
jectie resultaten, dat ook nog eens 
gemakkelijk in het gebruik is, dan is 
de Core-serie de oplossing voor u.

XJ-V10X | XJ-V100W | XJ-V110W
De modellen uit de Core-serie 
bieden zelfs nog meer flexibiliteit 
bij het plaatsen: Dankzij de 1,5x 
optische zoomlens kan het 
projectie oppervlak zelfs nog 
preciezer worden afgesteld. Met 
een lichtopbrengst tot 3.500 
lumen worden de projecties in 
heldere kleuren getoond, zelfs 
in zeer lichte omgevingen. De 
Lichtbron besturing biedt zeven 

helderheidsniveaus, waarmee de 
helderheid kan worden aangepast 
aan het omgevingslicht. Dit be-
spaart energie en zorgt voor 
een optimale beeldkwaliteit. De 
nieuwe, stijlvolle Core-projectoren 
starten ook zeer snel op: Al binnen 
vijf seconden na inschakelen 
hebben zij hun volle helderheid 
bereikt - lange opwarmtijden 
behoren tot het verleden.Hij sluit 

in een paar seconden af en kan 
meteen worden opgeborgen. 

Ondanks het hoge prestatie-
niveau zijn de operationele kosten 
laag. Het 3.500 lumen-model ver-
bruikt 40% minder stroom dan 
conventionele projec toren en 
heeft een lange levensduur tot 
20.000 uur.

Core-serie
Kostenefficiënte instapmodellen

* Deze modellen zijn TCO Certified: XJ-V100W, XJ-V110W

lumens
3,000
Up to

New 
mercury-free
light source

Life time
,

Up to

h

Brilliant
colour
rendition

lumens
3,500
Up to

New 
mercury-free
light source

Instant
Light
Control

Life time
,

Up to

h

Brilliant
colour
rendition

*
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Altijd bij de hand en start-
klaar! De projectoren uit de 
Green Slim-serie zijn speciaal  
ontwikkeld voor mobiel gebruik 
en hebben een indrukwekkend 
superdun hoogwaardig design. 
Ze hebben dezelfde afmetingen 
als een A4-blok en de hoogte is 
slechts 43 mm. Hierdoor passen 
ze gemakkelijk in elke tas en kunt 
u ze gemakkelijk overal mee naar-
toe nemen. Of het nu om korte of  
lange projectieafstanden gaat,  

XJ-A142 | XJ-A147 | XJ-A242 | XJ-A247 | XJ-A252 | XJ-A257
heldere of donkere lich t om-
standig  heden, de projectoren 
passen zich aan iedere situatie aan 
en geven altijd een groot beeld 
dankzij de 2x optische zoom en de 
dynamische helderheidsinstelling. 

Deze bijzondere prestaties maken  
de Green Slim-serie ook ge-
schikt voor vaste installatie - de 
projectoren zijn zo flexibel dat  
ze gemakkelijk kunnen worden 

aangepast aan de projectie-
mogelijk heden van de ruimte.  
In geval van vervanging kunnen 
de bestaande plafondbeugels  
bijna altijd weer worden gebruikt. 
Deze projectoren geven ook  
heldere beelden tot 3.000 lumen. 
Direct Aan/Uit, WLAN en een intern  
geheugen van 2 GB* zorgen ervoor 
dat u bliksemsnel aan de slag kunt 
gaan en geven u meer vrijheid bij 
het geven van presentaties. 

Green Slim-serie
Flexibel en mobiel

* Alleen USB-modellen hebben WLAN en intern geheugen.

XJ-UT351W | XJ-UT351WN | XJ-UT311WN | XJ-UT331X
Moet u grote beelden tonen op 
een korte afstand? Vooral in het 
onderwijs is de projectieafstaand 
vaak erg kort vanwege het gebruik 
van interactieve whiteboards. De 
projectoren uit de Ultra Short 
Throw-serie kunnen hiermee  
gemakkelijk overweg, omdat  
ze een throw ratio van 0.28:1  
gebruiken en tot 3.500 lumen. 
Aangezien ze dichtbij het pro-
jectie oppervlak worden  ge-
plaatst, zijn er in de presen  taties 

ook geen schaduweffecten. Daar-
door bieden ze zelfs nog meer  
flexibiliteit bij het plannen van  
lessen.

En dankzij de hybride laser- en 
LED-lichtbron hebt u ook nooit 
meer te maken met onhandige 
en kostbare vervangingen van  
lampen. Sterker nog, deze pro -
jectoren kunnen tot 20.000 uur  
worden gebruikt, wat bete-
kent dat de lessen niet meer  

worden onderbroken door  
defecte lampen en er geen onder-
wijstijd meer verloren gaat. In een 
moderne onder wijssituatie is er 
niets meer wat een perfecte projec-
tie in de weg staat - zelf op zeer korte  
afstanden.

Ultra Short Throw-serie
Een efficiënte oplossing voor  

elk whiteboard

New 
mercury-free
light source

Life time
,

Up to

h

Intelligent
brightness
control

Brilliant
colour
rendition

lumens
3,000
Up to

New 
mercury-free
light source

Life time
,

Up to

h

Intelligent
brightness
control

Brilliant
colour
rendition

lumens
3,500
Up to

Plafondmontage YM-80:
optioneel
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1 Alleen USB-/WLAN-modellen. | 2 Alleen voor stroomvoorziening. | 3 Deze functie kan alleen worden gegarandeerd voor specifieke CASIO-producten. Meer gedetailleerde informatie over ondersteunde USB-geheugens is beschikbaar op de website van CASIO. 
4 Functie om ID toe te wijzen. | 5  Heeft alleen betrekking op het model XJ-UT311WN.  | 6  Heeft alleen betrekking op het model XJ-UT351WN.

Garantie: 
1. Bij gebruik van minder dan 12 uur per dag: Projector: drie jaar, lichtbron: vijf jaar of 10.000 uur (welke het eerst wordt bereikt)  2. Bij continu gebruik van meer dan 12 uur per dag: Projector: twee jaar, lichtbron: twee jaar of 6.000 uur (welke het eerst wordt bereikt)

De technische specificaties 
in een oogopslag:

Large Venue 4K UHD Advanced-serie Core-serie Green Slim-serie Ultra Short Throw-serie

 XJ-L8300HN  XJ-F100W  XJ-F210WN XJ-F20XN XJ-V2 XJ-V10X XJ-V100W XJ-V110W XJ-A142 XJ-A147 XJ-A242 XJ-A247 XJ-A252 XJ-A257 XJ-UT351W XJ-UT351WN XJ-UT311WN XJ-UT331X

Display Technologie: 0,66" DLP® chip 0,65" DLP® chip (WXGA) 0,55" DLP® chip (XGA) 0,55" DLP® chip (XGA) 0,55" DLP® chip (XGA) 0,65" DLP® chip (WXGA) 0,55" DLP® chip (XGA) 0,65" DLP® chip (WXGA) 0,65" DLP® chip (WXGA) 0,55" DLP® chip (XGA)

Resolutie: 3.840 x 2.160 pixels (4 K UHD) 1.280 x 800 pixels (WXGA) 1.024 x 768 pixels (XGA) 1.024 x 768 pixels (XGA) 1.024 x 768 pixels (XGA) 1.280 x 800 pixels (WXGA) 1.024 x 768 pixels (XGA) 1.280 x 800 pixels (WXGA) 1.280 x 800 pixels (WXGA) 1.024 x 768 pixels (XGA)
Lichtbrontechnologie Type: Lasertechnologie Hybride laser- en LED-technologie Hybride laser- en LED-technologie Hybride laser- en LED-technologie Hybride laser- en LED-technologie Hybride laser- en LED-technologie

Praktische levensduur: Tot 20.000 uur Tot 20.000 uur Tot 20.000 uur Tot 20.000 uur Tot 20.000 uur Tot 20.000 uur
Helderheid 5.000 AL 3.500 AL 3.300 AL 3.000 AL 3.300 AL 3.000 AL 3.500 AL 2.500 AL 2.500 AL 3.000 AL 3.500 AL 3.100 AL 3.300 AL

Dynamische helderheidsinstelling – ja – – ja ja
Beeld Contrast/kleurdiepte: 20.000:1/tot 1,07 miljard (full colour) 20.000:1/tot 1,07 miljard (full colour) 20.000:1/tot 1,07 miljard (full colour) 20.000:1/tot 1,07 miljard (full colour) 1.800:1/16,77 miljoen (full colour) 20.000:1/tot 1,07 miljard (full colour)
Projectielens Technologie: 1,5x optische zoom 1,5x optische zoom 1,1x optische zoom 1,5x optische zoom 2x optische zoom, gemotoriseerd Vaste zoom/spiegelsysteem

Projectieverhouding (kijkafstand:breedte): 1.38–2.02:1 1.32–1.93:1 1.66–2.42:1 1.54–1.71:1 1.66–2.42:1 1.32–1.93:1 1.4–2.81:1 1.15–2.30:1 0.28: 1 0.35:1 (@60")
Offset: – 33% 50% 72% 50% 33% 50% 33% 70%

Projectie Grootte van het projectiescherm: 95" (2,4 m) tot 200" (5,1 m) 35" (0,89 m) tot 300" (7,62 m) 30" (0,76 m) tot 300" (7,62 m) 30" (0,76 m) tot 300" (7,62 m) 30" (0,76 m) tot 300" (7,62 m) 35" (0,89 m) tot 300" (7,62 m) 15" (0,38 m) tot 300" (7,62 m) 18" (0,46 m) tot 300" (7,62 m) 50" (1,27 m) tot 110" (2,79 m) 40" (1,02 m) tot 100" (2,54 m)

Lens Shift-functie Verticaal/horizontaal (handmatig) ±60% / ±25% – – – – –
Trapeziumcorrectie 
(Keystone)

– Verticaal (automatisch/handmatig): +30°/ ±30° Verticaal (handmatig): ±30° Verticaal (automatisch/handmatig): +30°/ ±30° Verticaal (automatisch/handmatig): +30°/ ±30° Verticaal/horizontaal (handmatig): ±5°

Aansluitingen Computer: 1x 15-pin RGB in/uit 1x 15-pin D-sub (VGA) 1x 15-pin D-sub (VGA) 1x 15-pin D-sub (VGA) 1x 15-pin D-sub (VGA) 2x RGB-poort (15-pin RGB mini D-Sub [VGA])
Digitale ingang: 1x HDMI1: HDMI type A (HDMI 2.0/HDCP 2.2), 

1x HDMI2: HDMI type A (HDMI 1.4/HDCP 1.3), 
HDBaseT™

2x HDMI-poort 1x HDMI-poort 1x HDMI-poort 1x HDMI-poort 2x HDMI type A 1x HDMI type A

Video: – S-video-aansluiting/RCA-pin-aansluiting (composiet) – – Onderdeel video: Opt. adapter via RGB mini D-sub 15-pin RCA (composiet), S-video
Audio: Uitgangsconnector 1x 3,5 mm stereo mini-jack 

(variabele audio-uitgang)
Ingangsconnector: 1x 3,5 mm stereo mini-jack; RCA-pin-aansluiting (composiet) 

Uitgangsconnector 1x 3,5 mm stereo mini-jack (variabele audio-uitgang)
Ingangsconnector: 1x 3,5 mm stereo mini-jack  

(variabele uitgangsconnector) 1x 3,5 mm stereo  
mini-jack (variabele audio-uitgang)

Ingangsconnector: 1x 3,5 mm stereo mini-jack 
Uitgangsconnector 1x 3,5 mm stereo mini-jack (variabele audio-uitgang)

Composiet: 1x 3,5 mm mini-jack voor audio-ingang en -uitgang Ingangsconnector: 1x RCA (R/L), 2x 3,5 mm stereo mini-jack 
Uitgangsconnector 1x 3,5 mm stereo mini-jack

Microfoon-ingang – – 1x 3,5 mm mono minipoort – – – 1x 3,5 mm mono minipoort
Besturingsingangen: RS-232C/LAN RJ-45 RS-232C RS-232C/LAN RJ-45 RS-232C RS-232C RS-232C RS-232 RS-232 / LAN RJ-45 RS-232C
USB: 1x USB stroomvoorziening (5V, 2A), 

1x USB stroomvoorziening (5V, 2A)2, 
 1x USB Type B (Firmware update)

1x USB stroomvoor ziening 
(5V, 2A)2 ,  

1x USB Type B  
(Firmware update)

USB type A (USB 2.0 (5V, 2A))2,  
Micro-USB type B: USB-display/Gegevensoverdracht, Micro-

USB type B:  
logo transfer/firmware update

Micro-USB type B:  
firmware update

Micro-USB type B:  
firmware update

Type A (USB 2.0)
Micro-USB type B (achterkant): USB-display/gegevensoverdracht

Micro-USB type B (zijkant): logo transfer/firmware update

1x USB stroom-
voorziening (5V, 2A)2

1x USB stroomvoorziening (5V, 2A)2,
1x USB type B

1x USB stroomvoorziening 
(5V, 2A)2, 1x logo poort 

micro USB

Draadloze connectiviteit: – – Optioneel 
CASIO Wireless LAN adapter (YW-40),  

IEEE 802.11 b/g/n compatibel met Windows en Mac via extra 
software

– – Bijgeleverd 
CASIO Wireless LAN adapter (YW-40), IEEE 802.11 b/g/n  

compatibel met Windows en Mac via extra software

– Optioneel 
CASIO Wireless LAN 

adapter (YW-40),  
IEEE 802.11 b/g/n 

compatibel met Windows 
en Mac via extra software

Bijgeleverd 
CASIO Wireless LAN 

adapter (YW-40),  
IEEE 802.11 b/g/n 

compatibel met Windows 
en Mac via extra software

–

Aansluitbare USB-hardware1: – – USB-geheugen, CASIO draadloze adapter 
YW-40, geselecteerde CASIO-rekenmachines met grafieken 

en digitale camera's3

– – USB-geheugen, CASIO draadloze adapter YW-40, 
geselecteerde CASIO-rekenmachines met grafieken/elektronische 

woordenboeken en digitale camera's3

– USB-geheugen, CASIO draadloze adapter YW-40, 
geselecteerde CASIO-rekenmachines met grafieken/
elektronische woordenboeken en digitale camera's3

–

Audiosysteem – 16 W monoaurale luidspreker – – 1 W monoaurale luidspreker 16 W monoaurale luidspreker
Geavanceerde eigen-
schappen

Intern geheugen (mediaspeler): – – ongeveer 2 GB – – – ongeveer  
2 GB

– ongeveer 
2 GB

– ongeveer 
2 GB

–

Overige: Achterprojectie, blanco scherm, 
plafondmontage (4x M6), 

wachtwoord voor inschakeling

Direct inschakelen, direct uitschakelen, achterprojectie, bevriezen, 
blanco scherm, plafondmontage (4x M4), digitale zoom (x2), 

presentatietimer, wachtwoord voor inschakeling

Direct inschakelen, direct uitschakelen, achterprojectie,  
bevriezen, blanco scherm, plafondmontage (4x M4), digitale 
zoom (2x), presentatietimer, wachtwoord voor inschakeling

Direct inschakelen, direct uitschakelen, achterprojectie, bevriezen, 
blanco scherm, plafondmontage (4x M4), digitale zoom (2x), 

presentatietimer, wachtwoord voor inschakeling

Direct inschakelen, direct uitschakelen, achterprojectie, bevriezen, 
blanco scherm, plafondmontage

Direct inschakelen, direct uitschakelen, achterprojectie, bevriezen, 
blanco scherm, plafondmontage

?
Geluidsniveau Eco: 36 dB | Normaal: 39 dB | 360°: 38 dB Lichtbron besturing Aan (1–7): 29–35 dB | Lichtbron besturing Uit (Normaal/Helder): 36,5 

dB/39 dB
Eco Aan: 35 dB (Eco1)/29 dB (Eco5) | Eco Uit: 37 dB 

(Normaal)
Lichtbron besturing Aan (1–7): 29–35 dB | Lichtbron besturing Uit  

(Normaal/Helder): 36,5 dB/39 dB
Veilige modus: 29 dB | Standaardmodus: 35 dB Lichtbron besturing Aan (1–7): 28–33 dB | Lichtbron besturing Uit

(Normaal/Helder): 37 dB/40 dB
Energieverbruik Actief: Normale modus: 545 W 85–205 W 80–195 W 75–165 W 75–180 W 60–150 W 80–190 W 155 W (Eco Uit)

115 W (Eco Aan Niveau 1) 
165 W (Eco Uit)

120 W (Eco Aan Niveau 1)
105–225 W 90–195 W 90–210 W

Stand-by 0,5 W 0,23 W 0,23 W 0,23 W 0,23 W 0,23 W
Computercompatibiliteit Max. resolutie (gecomprimeerd): – Computer: 1.920 x 1.200 pixels WUXGA), digitale ingang: 1.920 x 1.080 pixels (Full HD 1080p) 1.600 x 1.200 pixels (UXGA) Computer: 1.920 x 1.200 pixels WUXGA), digitale ingang: 1.920 x 1.080 pixels (Full HD 1080p)  1.600 x 1.200 pixels (UXGA) 1.920 x 1.200 pixels (WUXGA)
Meegeleverd met 
product

IR-afstandsbediening YT-310 YT-151 YT-141 YT-150 YT-151 YT-130 YT-160 YT-131 YT-1604

Overige: Batterijen, netsnoer, garantiekaart, veilig-
heidsaanwijzingen

Batterijen, netsnoer, garantiekaart Batterijen, netsnoer, garantiekaart Batterijen, netsnoer, garantiekaart Batterijen, RGB-kabel, videokabel, netsnoer, tas,  
WLAN-adapter (YW-40)1

Batterijen (2x AAA), netsnoer, RGB-kabel, garantiekaart,  
snelreferentiegids, WLAN-adapter (YW-40)5

Batterijen (2x AAA), garantie-
kaart, snelreferentiegids

Optionele accessoires – Tas (YB-2) WLAN-adapter (YW-40) en tas (YB-2) – Tas (YB-2) RS-232 adapterkabel (mini-serieel) (YK-60) Plafondmontage: YM-80 (4x M4/10 mm), WLAN-adapter (YW-40)6

Algemeen Afmetingen (B x H x D): 471 x 565 x 206 mm 299 x 97 x 299 mm 270 x 89 x 270 mm 299 x 97 x 299 mm 297 x 43 x 210 mm Inclusief afdekkap: 413 x 153 x 333 mm, exclusief afdekkap: 338 x 153 x 333 mm
Gewicht: 19,8 kg 3,8 kg 2,9 kg 3,5 kg 2,3 kg 5,7 kg
Bedrijfstemperatuur: 5–35 °C 5–35 °C 5–35 °C 5–35 °C 5–35 °C 5–35 °C
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Technologie met heel veel voordelen 

Alle projectoren van CASIO hebben een ding met elkaar 
gemeen: de revolutionaire hybride laser- en LED-lichtbron. 
Deze technologie koppelt milieuvriendelijkheid aan efficiënte 
prestaties met de hoogst mogelijke kwaliteit. De lichtbron 
vervangt de kwiklamp van conventionele projectoren, waardoor 
wordt bespaard op het onhandige, complexe en kostbare 
vervangen van lampen. Daarnaast biedt de hybride laser- en 
LED-lichtbron nog veel meer voordelen: lage operationele 
kosten, laag energieverbruik, snel opstarten en afsluiten en een 
zeer lange levensduur tot 20.000 uur. 

Een revolutionair onderwijsmiddel 

De projectoren van CASIO zijn bijzonder geschikt voor het  
onderwijs. Dankzij de lange levensduur van de lichtbron behoren 
defecte lampen en daarmee verlies van onderwijstijd eindelijk tot 
het verleden - of in ieder geval voor 15 jaar, want dat is hoelang de 
hybride laser- en LED-lichtbron meegaat wanneer die 220 dagen 
per jaar 6 uur per dag wordt gebruikt. De ruimte hoeft niet meer 
verduisterd te worden. Bovendien geven de optische zoom en 
de dynamische helderheidsinstelling van de projectoren u veel 
flexibiliteit. En door het grote bedieningsgemak wordt het 
geven van multimedialessen kinderspel!

Een betrouwbare zakenpartner 

Een grote conferentie, klantpresentatie of intern overleg  - 
een CASIO-projector is de perfecte zakenpartner. Geen 
vertragingen of wachttijden dankzij de Direct Aan-/Uit-functie. 
Flexibel en mobiel gebruik met WLAN en USB. Duidelijke en 
heldere kleurweergave met zelfs bij daglicht indrukwekkende 
prestatie. Bovendien is absolute betrouwbaarheid gegarandeerd 
vanwege de lange levensduur, omdat er geen duur en onhandig 
onderhoud nodig is en de lamp niet hoeft te worden vervangen.

De beste technologie voor elke situatie

 

www.casio-projectors.nl
www.casio-projectors.be

 

High-Definition Multimedia Interface is een handelsmerk  
of geregistreerd handelsmerk van HDMI Licensing, LLC.

Het DLP ®-logo is een geregistreerd  
handelsmerk van Texas Instruments. 


