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®

INFOCUS

LP 540 PROJEKTOR FÖR KONFERENSRUM.
®

DIN ÖNSKELISTA — UPPFYLLD.
InFocus® LP®540 erbjuder omedelbar tillgänglighet till prestanda utan avkall, i kombination
med ljusstyrka, färg och oöverträffad enkelhet vid användningen. Upplev hur enkelhet vid
användning har uppnått en ny nivå, med tillgängliga funktioner, flexibla möjligheter och
anslutningsmöjligheter som förbättrar alla aspekter av din presentation. Presentera dina
storslagna idéer med en prestanda som överträffar alla förväntningar och definierar om
projicering i konferensrum.

ENKELHET, INBYGGD
Tänk dig. En projektor som fungerar
på samma sätt som du.
InFocus ProjectAbility™ gör projicering
enklare än någonsin — från inställning,
användning, alternativ och hantering.
Detta innebär omedelbar projicering,
med oöverträffad enkelhet vid
användningen, som gör att du kan hålla
din presentation utan problem eller
övning. Detta är ProjectAbility, endast
från InFocus.

FULLSTÄNDIG PRESTANDA, REDO FÖR FRAMTIDEN
— FULLSTÄNDIGT LYSANDE
Utomordentlig färgmättnad och prestanda i toppklass ger en presentation som man
kommer ihåg. Om det är ljusstyrka som öppnar dina ögon — denna projektor med 1700
lumen gör att dina budskap skiner. Tyst drift och superb ljudkvalitet gör att din publik
koncentrerar sig och kommer ihåg.

— FULLSTÄNDIGA FUNKTIONER
Extra tillbehörsalternativ innefattar nätverk med modulen och programmet
InFocus ProjectorNet™, så att du kan hantera dina projektorer från en enda dator. När du
är redo att dra fördel av friheten med trådlös anslutning är det hur enkelt som helst att
lägga till den trådlösa funktionen till projektorn och uppleva projicering med InFocus
LiteShow® utan kablage. Konnektivitet inkluderar dator med ljudingång, video med
ljudingång, bildskärms- och ljusslinga, RS232 och stereoljud.

— FULLSTÄNDIGT INTUITIV
InFocus LP540 designades för dig! Åratal av intensiv användarfokuserad forskning gör
innovationerna lika enkla att använda som en mobiltelefon. Automatisk vertikal
keystonekorrigerng och takdetektion gör att du får ut det mesta av din bild. Automatisk
synkronisering med dator- och videokällorna medger snabb start och jämna övergångar.
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KONSTRUERAD FÖR DINA BEHOV

LP540 inkorporerar åratal av användarfokuserad forskning och inkluderar de
funktioner som mest efterfrågats av IT-personal över hela världen. Allt detta så
att du kan visa din bästa sida — med utomordentligt tillförsikt och enkelhet.

— OMFATTANDE PRESTANDA
Färg, ljusstyrka, pålitlighet, enkelhet vid användningen — allt detta finns i InFocus LP540. Dess
fullpackade funktionsuppsättning är baserad på den prisvinnande InFocus-plattformen.
Definiera om din projicering i
konferensrum.

Prestandan i denna projektor har naturligtvis fått bästa betyget. InFocus LP540, med sina
stilfulla linjer, är diskret och effektiv i alla rum, oberoende om du monterar den i taket eller
ställer upp den på ett bord i konferensrummet.

— ENKELHET FÖRBÄTTRAR DIN EXPERTIS
Projicering är nu enklare än någonsin, tack vare InFocus ProjectAbility™ med enkla funktioner,
såsom interaktiv LCD-skärm på tolv språk, knappsats med funktionsknappar och färgkodade
anslutningar som gör att du kan ställa upp utrustningen på nolltid. Valfria inställningar, effekter
och ändringar i sista minuten kan justeras med hjälp av den ikonbaserade menyn — det är bara
Enkel att använda, enkelt att stödja
och enkel att använda - LP540 är
allt detta.

att rulla och välja. LP540 erbjuder omedelbar tillgång till avancerade funktioner, möjligheter och
fullständig konnektivitet. Åratal av användarfokuserad forskning säkerställer att enkelhet vid
användningen är inkorporerad i hela InFocus LP540 — så att du kan göra mer med mindre
ansträngning.

— FLEXIBILITET FÖR FRAMTIDEN
Alterntiven inkluderar konnektivitet med den trådlösa modulen InFocus LiteShow®, som gör att du
kan dra nytta av den frihet som trådlös anslutning ger, för omedelbar projicering i alla
konferensrum, utan trassel med kablar. Skapa ett projektornätverk genom att uppgradera med
ProjectAbility = enkelhet.

modulen och programmet InFocus ProjectorNet™, så att du kan styra alla dina projektorer från en
enda dator.

— ANVÄNDARDEFINIERAD TEKNIK
LP®540 inkluderar programmet ProjectorManager™, som gör att du snabbt och enkelt kan styra
projektorn från din dator. Du kan ändra inställningar och till och med göra smärre justeringar i
din presentation innan du visar den för din publik. Du behöver inte stänga av projektorn —
bilden på filmduken kan frysas medan du arbetar.

Uppgradera till trådlös anslutning
och arbeta utan kablage och oro.
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KONNEKTIVITET FÖR MÖJLIGHETER

1

2
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1 Loop-Through för bildskärm

6

7

2 Digital/Analog dator — M1-DA
3 Kompositvideo
4

4

3

4 Ljud in
5 Ljud ut
6 S-video
7 RS-232

PROJICERINGSAVSTÅND
Avstånd till filmduk

Meter
1,5
3
4,6
6,1
9,1
10

Fot
5
10
15
20
30
32,8

Minsta diagonala bildstorlek

Största diagonala bildstorlek

Projiceringsförhållande 1,53

Projiceringsförhållande 1,28

Meter
1
2
3
4
5,9
6,5

Fot
3,3
6,5
9,8
13
19,5
21,3

Meter
1,2
2,4
3,6
4,7
7,1
7,7

Minsta horisontella bildstorlek Största horisontella bildstorlek
Projiceringsförhållande 1,91

Fot
4
7,8
11,7
15,5
23,2
25,4

Meter
0,8
1,6
2,4
3,2
4,8
5,2

Fot
2,6
5,2
7,8
10,4
15,6
17

Projiceringsförhållande 1,6

Meter
1
1,9
2,8
3,8
5,7
6,2

Fot
3,2
6,3
9,3
12,4
18,6
20,3

Lägg till denna projektor i ditt nätverk med ProjectorNet™
InFocus ProjectorNet™ är en klient/server-baserad nätverkslösning som är avsedd att låta ITpersonal och lokalansvariga hantera flera projektorer från en dator. ProjectorNet ger företag,
universitet och andra organisationer möjligheten att hantera projektorer på samma sätt som
de hanterar andra delade dator- och kommunikationsenheter, såsom datorer och skrivare.

Trådlös frihet för projektorer.
Den trådlösa modulen InFocus LiteShow® ger tydliga bilder i hög upplösning och helfärg med
snabba uppdateringar utan panoreringseffekter. Den bygger på branschstandardtekniken
Wi-Fi (802.11b) och är kompatibel med operativsystem för både persondatorer och
Macintosh. LiteShow är en säker trådlös lösning med den branschledande datakrypteringen
Advanced Encryption Standard (AES) och robusta procedurer för anslutningsautenticering
som säkerställer att dataöverföringen och framtida produktuppgraderingar är lika säkra och
pålitliga som en projektorkabel.
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INFOCUS ÅTAGANDE
InFocus Corporations engagemang vad gäller kvalitet och nöjda kunder är uppenbart i de servicealternativ som ger dig en större avkastning på din
investering. Projektorerna från InFocus har en standard fabriksgaranti på två år som innefattar material och arbete samt 90 dagars utbytesgaranti
för lampan. Vår kundsupport erbjuder bästa service och bekvämlighet för dina behov.

Information om serviceprogram i ditt område finns på följande adress: www.infocus.com/service/service_offerings

EXTRA TILLBEHÖR
HW-PRESENTER

— TEKNISKA SPECIFIKATIONER †

Presenter Fjärrkontroll

HW-PRESENTER-RF Presenter RF Fjärrkontroll
HW-CONDUCTOR+ Conductor Plus Fjärrkontroll

Upplösning

• XGA 1024 x 768

Skärmteknik

• 3 x 0,79 tum polysilikon TFT LCD, aktiv-matris icke MLA

Datoringångskällor

• Dator 1 (M1-DA), Ljud (3,5 mm Stereo)

Trådlös anslutning

• Ja, med den extra modulen LiteShow®

LP-LITESHOW

LiteShow® Trådlös
anslutning

Nätverk

• Ja, med det extra programmet och modulen ProjectorNet™

Videoingångskällor

• Video 1 (S-Video), Video 2 (Composite RCA), Ljud (RCA Stereo)

SP-DVI-D

Digital datakabel

Styrningsingångskällor

• RS232, USB

SP-M1-ADPT

M1 till komponentadapter

Utgångskällor

• Variabelt stereoljud (RCA), bildskärmsutgång (VESA)

SW-PN2-1CD

Programmet ProjectorNet™

CA-ATA-019
CA-C230C230

Datorkompatibilitet

• SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA, Macintosh®, HDTV 1080i, 1080p, 720p, 480p, 576p

Videokompatibilitet

• Fullständig NTSC, PAL, SECAM, HDTV 1080i, 1080p, 720p, 480p

ATA Väska med hjul

Ljusstyrka

• 1700 max ANSI-lumen

Mjuk förvaringsväska

Ljusstyrkans likformighet

• 75%

SP-CEIL-011

Takstativ

Kontrastförhållande

• 400:1

PC Guardian
Projektorkabellås

Antal färger

• 16,7 miljoner

SP-LOCK-B
A650
HW-DLXSCRN
HW-WALLSCR84
SP-LAMP-017

H-synkområde

• 16-110 kHz

V-synkområde

• 50-85 Hz

127 cm/50 tum Portabel
Projiceringsduk

Klockfrekvens

• 135 MHz

Automatisk takdetektion

• Ja

152 cm/60 tum Deluxe InstaTheatre filmduk

Automatisk vertikal Keystonekorrigering

• Ja

Digital Keystonekorrigering (vertikal)

• +/- 25°; data/video

213 cm/84 tum Neddragbar
filmduk

Projiceringsobjektiv

• Zoomningsobjektiv med manuell justering av fokus och zoomning

Zoomförhållande

• 1,2:1

Ersättningslampa

Projiceringsförhållande

• 1,6:1-1,9:1 (D:B)

Projiceringsavstånd

• 1,5-10,0 m/5-32,8 fot

Förskjutningsförhållande för bild (%)

• 95 ± 5 %

Bildförhållande

• 4:3 Bildförhållande

Levereras med

Bildstorlek (diagonalt)

• 1,0 m till mer än 7,5 m/40 tum till mer än 300 tum

• Mjuk bärväska

Projiceringsmetoder

• Framifrån, bakifrån och takmonterad

• Navigator Fjärrkontroll

Projektorljud

• 2,0 watt stereo

• Färgkodade kabelband

Gränssnitt för projektor
Gränssnittsspråk för projektor

• Interaktiv LCD-skärm eller menysystem
• Engelska, spanska, franska, tyska, japanska, koreanska, portugisiska,
italienska, norska, ryska, förenklad kinesiska, traditionell kinesiska

• 3,5 mm datorljudkabel

Styrning av projektor

• Meny, knappsats, ProjectorManager™, RS-232

• RCA ljud-/videokabel

Mus

• USB

• Nätsladd

Lampa

• 170 W UHP/2000 timmar *

• M1-A datakabel med USB-mus

• Användarhandbok, lathund och cd-skiva

Dimensioner

• 10,3 cm (H) x 26,0 cm (L) x 29,4 cm (B)/4,1 tum x 10,3 tum x 11,6 tum

Vikt

• 3,4 kg/7,5 pund

Strömförbrukning

• 260 watt

Strömtillförsel

• 85 V-240 V vid 50-60 Hz

Driftstemperatur

• 10-35 °C på havsnivå (0 fot-10.000 fot) 50-95 °F

Hörbart ljud
Godkännanden

• 34 dB
• FCC A (USA/Kanada), UL & cUL (USA/Kanada), GOST (Ryssland), TUV GS (Tyskland),
CCC (Kina), IRAM (Argentina), NOM (Mexiko), MIC (Korea), C-Tick (Australien)

Lampgaranti

• 90 dagar eller 500 timmar

Produktgaranti

• 2 års fabriksgaranti

Tillbehörsgaranti

• 1 år

* Lampans brinntid kan variera beroende på den omgivande miljön. Förhållanden som kan påverka lampans brinntid innefattar
temperatur, höjd över havet, snabba av- och påslagningar av projektorn och snabba växlingar mellan standardenergiläget och
sparläget.
† InFocus förbehåller sig rätten att när som helst ändra produkterbjudanden och specifikationer utan föregående meddelande.

Kontakta InFocus eller din återförsäljare idag.
www.infocus.com
InFocus Huvudkontor:
27700B SW Parkway Avenue • Wilsonville, Oregon 97070-9215, USA
Telefon: 503-685-8888 • 1-800-294-6400 • Fax: 503-685-8887
I Europa: InFocus International BV
Strawinskylaan 585 • 1077 XX Amsterdam • Nederländerna
Telefon: (31) 20 5792000 • Fax: (31) 20 5792999
Gratistelefon: 008000 4636287 (008000 INFOCUS)
I Asien: InFocus ASA
238A Thomson Road • #18-01/04 Novena Square
Singapore 307684 • Telefon: (65) 6334-9005 • Fax: (65) 6333-4525
InFocus, LP och LiteShow är inregistrerade varumärken och ProjectorNet och ProjectAbility är varumärken som tillhör
InFocus Corporation. Alla andra varumärken används med tillstånd eller är endast avsedda i identifikationssyfte och tillhör
respektive företag. ©2003 InFocus Corporation. Med ensamrätt. 590-0711-00. LP540_DS_SW2_V00.qxd. 11/2003
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