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Projektor 
multimedialny 

LV-8320 

Wysoce wydajny, łatwy w obsłudze projektor WXGA z funkcjami 
sieciowymi i wyjściem HDMI.
Wszechstronny model LV-8320 łączy moc 3000 lumenów z rozdzielczością 
WXGA i energooszczędnymi funkcjami. Jest on idealny w zastosowaniach 
biznesowych lub edukacyjnych, gdzie najważniejsza jest sprawność i niskie 
koszta utrzymania.

Najważniejsze cechy

•  Oryginalna rozdzielczość WXGA (1280 x 800 pikseli) 
i zgodność z formatem 16:10

•  Jasność na poziomie 3000 lumenów gwarantuje czytelny obraz

•  Wysoki współczynnik kontrastu 2000:1 i funkcja regulacji 
lampy pozwalają na osiągnięcie głębokich czerni

•  Szerokokątny obiektyw Canon o 1,6-krotnym współczynniku 
zbliżenia

•  Automatyczne wyszukiwanie sygnału wejściowego 
i automatyczna korekcja trapezowa w pionie

•  Wejście HDMI zapewnia wyraźne obrazy z cyfrowych źródeł

•  Wbudowany głośnik o mocy 10 W oraz złącze line-out

•  Funkcje ekologiczne: lampa o trwałości 5000 godzin, filtr o 
trwałości 5500 godzin, pobór mocy na poziomie poniżej 1 W 
w trybie gotowości (wyłączona sieć i włączony tryb Eco)

•  Jednoczesna projekcja dwóch obrazów (obraz w obrazie i obraz 
obok obrazu)

•  Port RJ-45 umożliwiający zdalne monitorowanie i kontrolę

•  Hałas: 29 dBA w trybie Eco

Zawartość pudełka

Projektor multimedialny LV-8320, pilot 
zdalnego sterowania, baterie AAA (x2)
Kabel zasilania z sieci, kabel VGA do 
podłączenia do komputera, pokrywa na 
obiektyw i pasek, etykieta z kodem PIN, 
podręczniki Network Set-up i Operation 
Manual na płycie CD-ROM, instrukcja 
obsługi na płycie CD-ROM, Ważne 
informacje i Szybki przewodnik, miękki 
futerał, pokrywa na filtr dla mocowania 
na suficie, gwarancja.

Wymiary (szer. x wys. x gł.)

350 x 97 x 277 mm

Ciężar

3,4 kg
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Specyfikacja produktu
LV-8320

porty I ZłĄCZA 
Cyfrowe wejście audio i wideo HDMI™ V1.3 (z funkcją Deep Colour)

Analogowe wejście RGB 1 15-stykowe Mini D-Sub (komponentowy sygnał wideo poprzez 
opcjonalny kabel / sygnał SCART-RGB poprzez opcjonalny kabel)

Analogowe wejście RGB 2 15-stykowe Mini D-Sub (wspólne z wyjściem RGB)

Analogowe wyjście RGB 15-stykowe Mini D-Sub (wspólne z wejściem RGB 2)

Wejście S-Video 4-stykowe Mini DIN

Kompozytowe wejście wideo RCA x 1

Wejście audio 1 Mini-jack stereo 3,5 mm (wejście RGB 1)

Wejście audio 2 Mini-jack stereo 3,5 mm (wejście RGB 2 / mikrofon)

Wejście audio 3 RCA x2 (L/R) (wejście wideo)

Wyjście audio Mini-jack stereo 3,5 mm (zmienny poziom)

Port serwisowy/sterowanie projektorem 9-stykowe Mini D-Sub (RS232c)

Port sieciowy RJ-45

MeCHANIZMy
Mechanizm przedniego podnoszenia 2 x mechaniczna podstawa, podniesienie obrazu maksymalnie o 12°

Mechanizm tylnej regulacji –

pArAMetry
Wymiary (szer. x wys. x gł.) 350 mm x 97 mm x 277 mm (z elementami wystającymi)

Ciężar 3,4 kg

Zasilanie Napięcie przemienne 100–240 V, 50/60 Hz

Pobór mocy Tryby – normalny: 307 W / Eco 1: 216 W / Eco 2: 178 W

uśpienia: 10,3 W / gotowości: 0,9 W

Poziom hałasu Tryby – normalny: 34 dBA / Eco 1: 29 dBA / Eco 2: 29 dBA

Środowisko pracy Od +5°C do +35°C

Warunki przechowywania Od -10°C do +60°C

Gwarancja 3 lata

Wszystkie dane ustalono z wykorzystaniem standardowych metod testowania firmy Canon. Dane techniczne produktów 
zostały przygotowane przed premierą produktów na rynku. Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia.  
™ oraz ®: Wszelkie nazwy firm oraz produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi 
odpowiednich producentów na rynkach i na terenie krajów, gdzie prowadzą działalność.

 

projektor MuLtIMeDIALNy
Klasa produktu Przenośny

pANeL LCD
Typ Transmisyjny wyświetlacz LCD, polikrystaliczna krzemowa matryca TFT

Rozmiar i liczba Przekątna 0,59 cala z mikrosoczewkami, 3 panele

Proporcje obrazu 16:10

Rozdzielczość macierzysta 1280 x 800 (WXGA), 1 024 000 pikseli

optykA
Typ lampy NSHA 245 W

Liczba przysłony (F) i ogniskowa 
obiektywu

f/1,65 – f/2,33; f=15,47 – 24,53 mm

Powiększenie i kontrola 1,6x (ręcznie)

Kontrola ostrości Ręcznie

Odchylenie obiektywu 49 : 1 (stałe)

obrAZ I DŹWIĘk
Regulacja jasności 3000 lumenów

Jednolitość jasności 85%

Współczynnik kontrastu 2000:1 (z kontrolą lampy)

Zasięg odległości projektora od 
płaszczyzny

0,7–12,4 m (2,5–4,1 m w przypadku obrazu o przekątnej 100 cali)

Rozmiar ekranu 30–300 cali (60 x 40 cm – 646 x 404 cm)

Powiększenie cyfrowe 0,5–4x

Zasięg korekcji trapezowej W pionie: Ręcznie +/- 30° ; Automatycznie +/- 20°

Zgodność z cyfrowym wejściem RGB (WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+) / WXGA / SXGA / XGA / 
SVGA / VGA 

Zgodność z analogowym wejściem RGB (WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+) / WXGA / SXGA / XGA / 
SVGA / VGA / MAC

Systemy wyświetlania cyfrowego 
sygnału wideo

1080p/1080i/720p/576p/480p 

Systemy wyświetlania 
komponentowego sygnału wideo

1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i

Standard sygnału wideo/S-Video PAL / PAL-M / PAL-N / NTSC / NTSC4.43 / SECAM

Tryby wyświetlania Prezentacja, standardowy, wysoki kontrast, kino, tablica (zielona), 
tablica kolorowa (czerwona, niebieska, żółta, zielona), użytkownika 1-4

Poprawa obrazu –

Wbudowany głośnik 10,0 W RMS, mono
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Połączenia

HDMI™ V1.3 (z funkcją Deep Colour): Cyfrowe wideo / Cyfrowe audio / Cyfrowe wejście RGB.

15-stykowe Mini D-sub: analogowe wejście RGB 1 / wejście komponentowe (poprzez opcjonalny 
adapter) / SCART – RGB (poprzez opcjonalny adapter).

15-stykowe Mini D-sub: analogowe wejście RGB 2 / analogowe wyjście RGB (monitor).

4-stykowe Mini-DIN: wejście S-Video.

rCA x1: kompozytowe wejście wideo.

Gniazdo 3,5 mm typu mini-jack: wejście audio stereo 1 (dla wejść RGB 1).

Gniazdo 3,5 mm typu mini-jack: wejście audio stereo 2 (dla wejść RGB 2 / wejście mikrofonowe). 

rCA x2 (L/r): wejście audio stereo 3 (dla wejścia S-Video / kompozytowego wejścia wideo).

Gniazdo 3,5 mm typu mini-jack: wyjście audio stereo (zmienny poziom). 

9-stykowe Mini D-sub: port sterowania (RS-232c).

rj-45: połączenie sieciowe.

1

2

3

4

5

6

8

7

10

11

9

10857

6

4

239 1 11




