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Para Divulgação Imediata 

 

Para Criar Ambientes de Ensino dinâmicos, tecnológicos e 
inovadores, A Casio Vai Lançar Um Projetor Sem Lâmpada, 

Com Conexão Wi-Fi Em Um Clique.   

Linha S - 4000 Lumens e resolução WUXGA, equipada com Ferramentas para Soluções 
Pedagógicas 

 

 

Linha S XJ-S400UN 

 

Tóquio, 21 de janeiro de 2019 - A Companhia Casio Computer, Ltd., anunciou hoje que 
irá adicionar os projetores da nova Linha S (XJ-S400UN e XJ-S400U), que são munidos 
com resolução WUXGA, brilho de 4000 Lumens e recursos para Soluções Educacionais 
à sua já conhecida linha de projetores sem lâmpadas, livres de mercúrio. Os novos 
recursos denominados “ES” - Educational Solutions ou “Soluções Educacionais” - são 
otimizados para as salas de aula tecnológicas e inovadoras, onde os alunos usam 
ativamente PCs e outros dispositivos.  

Estes novos modelos incluem as funções “One Click Connection”, ou “Conexão Em Um 
Clique”, que permite que PCs se conectem ao projetor sem a necessidade de cabos, em um 
único passo; a função “Moderador”, que proporciona o controle coletivo de conteúdo 
projetado de até 40 dispositivos; e a “Auto Projeção OFF”, que automaticamente desliga o 
display do projetor quando não são detectados sinais de entrada.  

Veja como as Soluções Educacionais ajudam na sala de aula:  

https://web.casio-intl.com/projector/educational_solutions/ 

 

A TI – “Tecnologia da Informação” está desempenhando um papel de constante expansão na 
educação. Isso exige maneiras mais fáceis e eficientes de trazer a TI para a sala de aula. 
Para salas de aula que utilizam projetores, pode ser difícil gerenciar a complexa gama de 
conectores, cabos e adaptadores. A conexão sem fio é ideal, mas as atuais configurações 
complexas têm sido um grande obstáculo para que se torne padrão. 

 

A Casio, cujos projetores são empregados em mais de 40.000 escolas ao redor do mundo, 
desenvolveu os recursos denominados “Soluções Educacionais” para resolver este problema. 
Com a “Conexão Em Um Clique”, a conexão sem fio é facilitada para todos na sala de aula.  

Os professores podem começar as suas aulas imediatamente sem o incômodo de conectar 
cabos ou passar por uma instalação sem fios complicada. Uma vez que os alunos já estejam 
conectados, a Função “Moderador” permite que os professores controlem qual PC terá sua 

https://web.casio-intl.com/projector/educational_solutions/
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imagem projetada, a partir de seu próprio smartphone ou tablet. Os professores também 
podem operar remotamente seus PCs e o projetor, a partir de dispositivos inteligentes. Isso 
oferece maior flexibilidade e liberdade aos professores, uma vez que eles podem circular 
entre os alunos para acompanhar e facilitar a aprendizagem. As aulas podem ser conduzidas 
em uma variedade de layouts da sala de aula, graças à conexão sem fio. Além disso, as 
“Soluções Educacionais” reduzem o trabalho dos gestores de TI da escola, que costumavam 
ter que ir de sala em sala para ter certeza que ninguém se esquecera de desligar o projetor. 

 

As “Soluções Educacionais” da Casio oferecem um poderoso apoio aos professores, 
permitindo-lhes que se dediquem ao ensino, sem preocupações com o equipamento 
operacional, desde o início até o final da aula.  

 

É válido ressaltar que, desde 2010, todos os projetores Casio estão equipados com uma 
fonte de luz Laser & LED sem lâmpada de mercúrio. Isso elimina o inconveniente da 
substituição da lâmpada, além da fonte de luz ter uma longa vida útil, de cerca de 20.000 
horas.  

 

Recursos das Soluções Educacionais (ES) 

 

■ Conexão Em Um Clique * 

A projeção sem fio pode ser completada simplesmente clicando no ícone dedicado em cada 
sala de aula. É necessário menos tempo para tarefas como a conexão de cabos, mudança 
de fontes e configuração sem fio. A criação dos ícones e a configuração da conexão sem fio 
podem ser gerenciadas coletivamente, em um navegador, pelo gerente de TI.   

* Requer a instalação de conexão do C-Connection para PCs. 

  

■ Função Moderador 

Os professores podem controlar coletivamente o conteúdo projetado de até 40 dispositivos. 
Eles podem usar seu próprio smartphone ou tablet para selecionar e projetar o conteúdo do 
PC do aluno de qualquer lugar da sala de aula. Além disso, até quatro telas de diferentes 
computadores podem ser projetadas ao mesmo tempo, o que é útil para comparar conteúdos 
e para promover discussões mais enriquecedoras. 

 

 

■ PC Remoto* e Projetor Remoto 

O PC na mesa do professor e o projetor podem ser controlados remotamente a partir do 
smartphone ou tablet do professor, de modo que não há necessidade do professor retornar 
constantemente à sua mesa para operar o PC, e ao mesmo tempo eliminando sua 
necessidade de carregar o controle do projetor consigo. Ele pode circular entre os alunos 
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para maximizar a aprendizagem.    

* Requer a instalação de C-Connection para PCs e Receptor MirrorOp para dispositivos inteligentes.           
MirrorOp é uma marca registrada da Barco Inc.   

 

■ Auto Projeção OFF 

Com a Auto Projeção OFF, o display do projetor desliga-se automaticamente quando os 
sinais de entrada de projeção não são mais detectados. Isso acontece, por exemplo, quando 
o aplicativo de projeção é fechado ou interrompido, ou o cabo é removido, no caso de uma 
conexão por cabo. A projeção recomeça imediatamente se o projetor detectar sinais de 
entrada novamente dentro de 20 minutos. Isso elimina a necessidade de ligar e desligar a 
energia do projetor no início e no fim das aulas. A fonte de energia do projetor também se 
desligará automaticamente, vinte minutos depois que o display do projetor for desligado. Isto 
resolve o problema para os gestores de TI, se alguém se esquecer de desligar o projetor.  

 

■ Outras funcionalidades das “Soluções Educacionais” 

 Timer Contagem Regressiva: Exibe um timer proeminente no meio da tela para mostrar 
o tempo restante durante um teste, bastando uma olhada rápida. 

 Templates: Nove tipos de templates que são usados com frequência em salas de aulas, 
(como grades e bordas), foram incorporados. Imagens originais também podem ser 
utilizadas, para modelos que suportam uma conexão sem fio. 

 Modo Espelho: Ele efetua a rotação da imagem projetada horizontalmente, o que é 
conveniente para orientar movimento e forma.  

 Pesquisa De Entrada Automática: Ao ligar a energia, e conectar o cabo, ele inicia uma 
busca automática por sinais de entrada de projeção.  

 

 

Projetores com recursos de Soluções Educacionais 

 

 

Estreia do XJ-S400 Linha S – 4000 lumens 

Apresentando a nova Linha S. As características dos quatro modelos, XJ-S400UN / 
XJ-S400WN / XJ-S400U / XJ-S400W, incluem: 

 4000 lumens de brilho com a nova Fonte de Luz R-Hybrid 

 Resolução WUXGA (XJ-S400UN e XJ-S400U) ou resolução WXGA (XJ-S400WN e 
XJ-S400W) 

  Zoom óptico 1.7x 

 Redução de ruído, design resistente à poeira (sem filtro), redução do tamanho com 
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Estrutura de Resfriamento Avançada 

 Sem substituição de lâmpadas e filtros, eliminando inconvenientes e economizando 
custos 

 Impacto ambiental reduzido pela eliminação do mercúrio 

 

Linha S XJ-S400UN 

 

Novos modelos da Linha Advanced e da Linha Ultracurta 

A Casio também lançará novos modelos da Linha Ultracurta e da Linha Advanced, ambos 
com recursos de “Soluções Educacionais”.  

 

Linha Ultracurta - XJ-UT352WN     Linha Advanced - XJ-F211WN 

 
Adaptador opcional sem fios de LAN YW-41 

O adaptador LAN sem fios YW-41 é necessário para conectar o projetor aos pontos de 
acesso da rede sem fios da escola. O YW-41 também é necessário para estabelecer uma 
conexão sem fios direta entre o projetor e os PCs. 
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Gráfico da Nova Linha de Produtos e Recursos de “Soluções Educacionais” 
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