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PREDSTAVITEV

CASIO projektor XJ-A145

Odličen sopotnik vaše predstavitve
..CASIO nas je tokrat navdušil z novo serijo GreenSlim projektorjev, ki jih poleg varčnosti, uporabnosti in 200-% optične povečave slike
navdušuje tudi ekološka usmerjenost..

Težko pričakovani projektorji CASIO z revolucionarno tehnologijo, kombinacijo LED diod in laserja, so končno prispeli na trg široke potrošnje. Že na
prvi pogled in otip dajo vedeti, da ne gre za nič manj kot odličnost. Kakovostni materiali in skrbna izdelava. Po priklopu in prikazu slike pa se vam
bo na obraz narisal nasmeh. Slika je za to revolucionarno tehnologijo presenetljivo čista in tudi barve so realne. Zadovoljil bo poslovneže in
povprečno zahtevne kupce. Zahtevnejše omejuje že sama ločljivost, ki sega maksimalno do WXGA (1280 x 800).
Vsi modeli so opremljeni s fantastično dvakratno optično povečavo slike,
kar omogoča maksimalno prilagodljivost pri prenašanju okrog ali
specifičnih zahtevah prostora. Standardno so opremljeni tudi z VGA in
HDMI vhodom. Modeli z USB vhodom imajo priložen tudi majhen USB
brezžični adapter. Brezžični adapter se vgradi v projektor pri posebni
odprtini in pušča zunanji USB vhod prost za predstavitve brez računalnika.
V kolikor želite projicirati slike ali enostavne PowerPoint predstavitve
(prilagojene v jpg format) računalnika sploh ne potrebujete. Podatke shranite na USB ključ in že ste pripravljeni na predstavitev.
Posebno vrednost zaznavamo tudi pri varčnosti in ekologiji. Zaradi uporabe revolucionarne LED in Laser tehnologije je poraba električne energije zelo nizka. Poleg tega CASIO GreenSlim projektorji ne vsebujejo klasičnih
žarnic z naravi zelo nevarnim živim srebrom. Posebej pa je treba omeniti tudi izredno dolgo pričakovano življenjsko dobo teh projektorjev. Po testih je
pričakovana življenjska doba do 20.000 ur. Če na hitro izračunamo, to pomeni do 15 let ob uporabi šest ur na delovnik, kar je res dolgo obdobje. Za
primerjavo naj omenimo, da je pri projektorjih s klasično žarnico pričakovana
življenjska doba žarnice v večini primerov še vedno do 3000 ur.
Za ljudi, ki projektor uporabljajo na različnih sestankih oz. večdnevnih sestankih, je zelo uporaben podatek ta, da se projektor prižge zgolj v osmih
sekundah in ugasne praktično takoj. Brez izgube časa pri pripravljanju in
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pospravljanju vaše predstavitve. Enostavnosti uporabe dodajata točke tudi motorizirana povečava (zoom) in izostritev (focus) slike.
CASIO XJ-A145 je projektor z 2500 lumni svetilnosti, XGA ločljivostjo (1024
x 768), USB vhodom in brezžičnim adapterjem. Obstaja več modelov serije GreenSlim, med seboj pa se ločijo le po ločljivosti (XGA 1024 x 768 ali
WXGA 1280 x 800), svetilnosti (2000 ali 2500 ANSI lumnov) ter po USB vhodu (je ali ni, omogoča pa predstavitve brez uporabe računalnika). Modeli
z USB vhodom pa imajo tudi brezžično povezavo.
CASIO se je na trgu uveljavil kot proizvajalec, ki v majhno škatlico spravi veliko
tehnologije. In tako je tudi pri projektorjih. Če želite kompaktnost, kakovost,
prilagodljivost in ste ekološko osveščeni, želite CASIO GreenSlim projektor.
Projektor v delovanju si lahko ogledate v predstavitveni sobi podjetja
LESTRA, d. o. o. - CENTER PROJEKCIJE, kjer ga boste lahko vzljubili na lastne oči. In ker so uvoznik, si boste lahko svojega izbranca tam tudi kupili.
Priskrbite pa si lahko tudi dodatno projekcijsko opremo (platna, stropne
nosilce idr.) ter si zagotovili strokovno montažo.
(P.R.)
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