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A Casio Apresenta o novo Sistema de Dupla Projeção A Casio Apresenta o novo Sistema de Dupla Projeção A Casio Apresenta o novo Sistema de Dupla Projeção A Casio Apresenta o novo Sistema de Dupla Projeção     

 

A Casio estabeleceu mais um marco na sua história, agora no segmento das soluções de Digital 

Signage:  

Um sistema de projeção com fonte de Luz Hibrido Laser&Led, e extraordinária luminosidade   

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

Lisboa, MaioLisboa, MaioLisboa, MaioLisboa, Maio    2013201320132013 ———— A tendência para a instalação de soluções de sinalética digital, quer 

para sistemas de informação, quer em espaços de publicidade continua inabalável. Com 

o lançamento do Sistema de Dupla Projeção XJ-SK600 no mercado, a CASIO está agora 

com um notável avanço neste campo. A perfeita interação entre os vários componentes 

de uma solução “tudo incluído” resulta em projeções com uma qualidade de imagem 

superior. 

 

O Sistema de Dupla Projeção da CASIO XJ-SK600 conjuga dois projetores, uma caixa de 

Correção Geométrica YA-S10 e uma resistente caixa de “empilhamento”, que atua como 

um invólucro. Ambos os projetores passam a projetar a mesma imagem. O resultado é 

uma forte emissão de luz de aprox. 6000 ANSI lumens, através da fonte de luz Hibrido 

Laser& Led. O software da Caixa de Correção Geométrica sincroniza as duas imagens 

sobrepostas, produzindo assim uma fantástica imagem, sem qualquer erro ou distorção. 

Esta tecnologia permite projetar numa infinda variedade de superfícies. Com o excelente 

ajuste de definição do Sistema de Dupla Projeção da Casio, agora nada há a impedi-lo 
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de usar projetores em superfícies com formatos diferentes, tais como colunas, paredes 

em arco ou redondas! A imagem permanece brilhante e clara, mesmo em superfícies 

com dimensões de tela que podem ir até 792 centímetros(300). 

 

Outra vantagem do CASIO XJ-SK600 é ter uma vida útil extremamente longa, uma vez 

que este modelo está dotado da revolucionária Fonte de Luz Hibrido Laser&Led, sem 

lâmpadas de mercúrio e com uma vida útil até 20.000 horas. A CASIO foi pioneira no uso 

dessa tecnologia de iluminação! Instalar e operar o Sistema de Projeção Dupla é ainda 

bastante fácil e versátil, estes equipamentos estão ainda (tal como todos os outros 

modelos Casio), perfeitamente adequados para uso de 24/24horas.  

 

O Sistema de Dupla Projeção da Casio XJ-SK600 está agora disponível para venda, 

como solução “tudo-incluído”, através dos Revendedores Autorizados Casio.  

 

 

Especificações Técnicas  

 

Nome, modelo Sistema de Dupla Projeção, XJ-SK600 

Tecnologia de iluminação Fonte de Luz Hibrido LED & LASER 

Tempo de utilização  20.000 horas 

Sistema de Projeção DLP® / 1,280 x 800 (WXGA) 

Brilho Até  6,000 ANSI lumens 

Contraste 1800: 1 

Fonte de Alimentação AC, 230 V, 50/60 Hz 

Dimensões (W x H x D) 
aprox. 346 mm × 305 mm × 373 mm  

(incluído caixa de correção geométrica ) 

Peso 18.3 kg 

Caracteristicas gerais Controlo Remoto Wirless 

 
O logotipo DLP® é uma marca registada da Texas Instruments.     


