INFORMAÇÃO À IMPRENSA

Gama de videoprojetores Casio
é estrela da feira ISE em Amesterdão
Todos os videoprojetores CASIO são baseados em sistemas de iluminação
sem lâmpada nem mercúrio, equipados com tecnologia Laser & LED.

Lisboa, 7 de Fevereiro de 2012 – A CASIO Europe GmbH apresentou a sua gama completa de
videoprojetores – incluindo a séries Green Slim, Standard, Short Throw e Pro – no evento Integrated
Systems Europe 2012 (ISE) em Amsterdão. Trata-se do principal evento europeu destinado a
profissionais de integração de sistemas eletrónicos e audiovisuais, que terminou em 2 de Fevereiro.
Ao longo dos três dias do ISE, os visitantes do stand da CASIO no hall 4 puderam ver pela primeira
vez os novos modelos da série Green Slim, que foram anunciados no início de Janeiro, na CES2012,
em Las Vegas.
Todos os videoprojetores CASIO são baseados em sistemas de iluminação sem lâmpada e sem
mercúrio, equipados com tecnologia Laser & LED, que combina um elevado brilho de até 4.000 ANSI
lúmen com uma extraordinária vida útil de cerca de 20.000 horas.
Ao dispensar as lâmpadas de mercúrio usadas habitualmente nos videoprojetores convencionais, a
CASIO assegura um papel de liderança no que diz respeito à proteção do ambiente. Além disso, as
empresas que optem por estes modelos poderão reduzir de forma significativa os custos
operacionais associados ao videoprojector, nomeadamente com a aquisição e substituição de novas
lâmpadas bem como da reciclagem das lâmpadas usadas.
Recorde-se que a CASIO oferece agora uma garantia alargada para todos os modelos da série
Standard: cinco anos de garantia ou 10.000 horas de operação para a fonte de luz; anteriormente o
período era também já superior ao da média da indústria, com três anos ou 6.000 horas. Este novo
período de garantia alargada será aplicado igualmente aos novos modelos da série Green Slim
anunciados em Janeiro passado.
Os projetores Casio também impressionaram os visitantes do ISE com as suas múltiplas novas
funcionalidades, entre elas: A app Mobi Show, que permite a ligação direta de smartphone e tablets
ao projetor através de WiFi; ligar/desligar rápido (Quick Start&Stop), que torna uma coisa do passado
os longos períodos de espera antes e depois de uma apresentação; e a projeção de imagens 3D (em
modelos selecionados).
Todos os modelos incluem igualmente uma grande variedade de interfaces de entrada, entre elas
uma porta HDMI.
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Informações adicionais
Visite a redesenhada área para a imprensa, com imagens de alta resolução
em http://www.casio-projectors.eu/euro/press/picture/.
Mais informações em http://www.casio.pt.
Imagem deste press-release em alta resolução
http://aempress.smugmug.com/Casio/Videoprojectores/Gama-2012

