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Casio Lança Projetor de Alta qualidade com menor preço  
- Com um novo design e preço mais acessivel 

-  

 
 

 XJ-Ｖ1 
 

TOKYO, 19 de Janeiro de 2015 — Casio Computer Co., Ltd., Anuncia hoje o lançamento da nova geração de 
projetores XJ-V1 com a mais recente tecnologia e ainda atingindo uma luminosidade de 2700 ANSI lumens 
atendendo a todos os mercados desde o educacional ao corporativo com um melhor preço ※1 num projetor Laser 
& LED SSI (Solid State Illumination). O XJ-V1 proporcionará a todos os que necessitam de um projetor a 
oportunidade de usufruir de um projetor Laser & LED a partir do 2nd Trimestre de 2015. 
 
※1：Preço estimado 539€ 
 
Em 2010, A Casio Inovou e lançou o primeiro projetor com uma fonte de luz Hibrida de Alto Brilho de Laser & 
LED que não usa as convencionais lâmpadas de mercúrio. 
Desde então, a Casio está na liderança desta categoria de projetores Hibridos Laser & LED no 
mercado, e atingiu ※2 87,8% de participação de mercado nesta categoria. 
 
※2：Volume de vendas de projetores com fonte de luz Laser & LED no 1º-3º trimestre de 2014  Fonte: 
Futuresource Consulting 

 
O modelo XJ-V1 é um projetor de Laser & LED, sendo a melhor escolha para atender as 
necessidades do mercado educacional e corporativo. 

 
■ A fonte de luz Laser & LED com o melhor custo beneficio. 

Devido à alta tecnologia e também a seu preço, o projetor de Laser & LED de alto brilho é 
considerado um item Premium. Graças ao mais novo design da fonte de luz e da lente de 
projeção, a Casio obteve êxito no desenvolvimento do projetor XJ-V1 com um excelente 
custo beneficio. 

O XJ-V1 torna possível ter um projetor Laser & LED acessível ao preço de mercado como 
jamais visto. 
 

■ Fácil instalação mesmo que já tenha um projetor convencional 



A Casio também pensou nos utilizadores de projetores convencionais de mercúrio que 
pensam sobre os gastos na substituição de seu atual produto e isso também é uma 
vantagem para novos clientes. 
O XJ-V1 pode ser instalado facilmente no teto com um suporte universal não gerando assim 
custos extras ou mesmo grandes dificuldades na instalação. 
Também é possível utilizá-lo logo após a compra como “pronto para usar” sem complicações ou 
outras despesas. 
O XJ-V1 tem um excelente desempenho mesmo em ambientes com poeira graças a célula resistente 
à poeira, essa melhoria na estrutura protege principalmente a fonte de luz. 
 
 
 
 
   ■ Excelente economia e facilidade são as especialidades da fonte de luz Laser & LED 
Vantagens exclusivas da fonte de luz Laser & LED – Não há necessidade de trocar lâmpada 
durabilidade de 20.000 horas de uso, Extraordinário baixo consumo de energia ※4 excelente 
desempenho※5TCO※6（Total Cost Of Ownership） superando os projetores de lâmpada de mercúrio. 
Além disso, e diferentemente dos projetores com lâmpada de mercúrio, não é necessário aquecer ou 
resfriar para ligar e desligar mesmo quando se necessita faze-lo rapidamente. 
Projeção com total brilho é obtida em apenas 5 segundos e também se pode ligar e desligar 
pressionando apenas um botão ON/OFF. 
 
※4：Comparado com projetores de Lâmpada de mercúrio de 2600 – 2800 lumens （Calculado por Casio） 
※5：Comparado com projetores de Lâmpada de mercúrio de 2600 – 2800 lumens（Por 5 anos’ TCO Calculado por 
Casio） 
※6：Projetor (Custo inicial) + Reposição de lâmpada + Troca de filtro + consumo de energia （Calculado por 
Casio） 
 
XJ-V1 está sendo produzido em Yamagata Casio CO., Ltd., uma fábrica subsidiaria do 
Grupo Casio situado no Japão. Através de avançadas técnicas de produção que foram 
desenvolvidas ao longo de muitos anos, Yamagata Casio garantiu que o XJ-V1 
atingisse os mais altos níveis da “Qualidade Japonesa”. 
 
Sob o Slogan “Time to Go Lamp free for Everyone!!”  A Casio está  a trabalhar  para mudar e 
renovar o padrão de projeção pelo XJ-V1, aproximando-se  do custo inicial dos projetores com 
lâmpada de mercúrio. 
Incentivando o uso de projetores Laser & LED que não utilizam lâmpada de mercúrio, a Casio 
também está reduzindo a emissão de substâncias nocivas ao meio ambiente como o CO2 pelo 
baixo consumo de energia e pela não utilização de mercúrio. 
 
※7：Comparado com projetores de Lâmpada de mercúrio de 2600 – 2800 lumens （Por 3 Anos’ TCO Calculado 
por Casio） 
 
Características principais 
Brilho: 2700 lumens 
Fonte de luz: Hibrida Laser & LED (Estimativa de vida: Aprox. 20,000 hours) 
Display System: DLP® chip × 1, DLP® system 
Contraste: 20000:1 (“Bright” selected) 
Resolução: XGA (1024 × 768) 
ZOOM ÓPTICO : 1.1X 
Reprodução de cor: Full color (10.7 billion colors) 
Ligações : RGB Input, HDMI, RS-232C 
Consumo de energia: 145W ou menos (Com modo ECO “Eco 1” selecionado), 155W ou menos (Com modo ECO Off 
“Bright” selecionado) 
Dimensões (WxHxD): 269.5 x 269.5 x 88.5mm  

 
DLP é uma marca registrada trademark of Texas Instruments dos United States. 
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