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Prezentační projektory Barco

Produktivita a efektivní týmová práce mají 

v současné rychle se měnící době mnohem 

větší důležitost, než tomu bylo dříve. 

Ovlivňují nás zvýšená mobilita, informační 

přetížení a větší možnost konektivity. 

Neustále hledáme inteligentnější způsoby 

jak zefektivnit čas, který práci věnujeme. 

Proto belgický výrobce Barco vyvinul sérii 

nových projektorů, určených do zasedacích 

místností, konferenčních sálů a učeben. 

Investice do profesionální projekce 

je velmi důležitá, ať už je vaše organizace 

obchodní, vzdělávací či vládní instituce. 

Tři řady projektorů
PRESENT-P
Řada jednočipových DLP a laserových projektorů zahrnuje 
propracované přístroje s jasem od 5 000 do 11 000 ANSI lm.

PRESENT-C
Projektory této řady disponují velkým počtem obrazových 
bodů, takže dokáží zobrazit více informací na jednu plochu. 
Umožňují tak spolupráci více účastníkům najednou, 
kteří mohou zobrazit obsah na projekční plátno 
ve špičkové kvalitě.
 

PRESENT-M
Díky tříčipové DLP technologii projektory řady PRESENT-M
přinášejí obraz v té nejvyšší kvalitě. Nabízejí vysoký jas 
pro velkoplošné projekce do vaší zasedací místnosti. 

PRESENT-M
Projektory řady PRESENT-M vytvářejí díky DLP 
technologii ostré snímky, poskytují perfektně syté 
a stabilní barvy. Jsou ideální volbou pro vysoce 
kvalitní velkoplošné projekce.

Promyšlený design

Promyšlené bílé provedení projektorů PRESENT-M 
perfektně ladí s prostředím moderních pracovišť.

Bezkonkurenčně snadné použití

Díky uživatelsky přívětivému ovládání menu máte 
okamžitý přístup k nejběžnějším funkcím a intuitivní 
dálkový ovladač lehce zprovozní projektor bez tlačítek. 
Jednoduché nastavení a řada výměnných objektivů 
umožňují flexibilní instalaci.

Nepřekonatelná kvalita obrazu

Tříčipová DLP technologie zaručuje u projektorů 
PRESENT-M vynikající obraz s nádhernými barvami, 
což je důležité pro aplikace, u nichž jsou klíčové 
velkoplošné projekce s ostrými barvami.

Dokonalý i do budoucna

Konektivita a technologie pro vzájemnou spolupráci 
se rychle vyvíjejí, což měl výrobce Barco na mysli, 
když navrhoval nové projektory. Proto si je můžeme 
v budoucnu snadno rozšířit o další funkce.

Výhodné projektory

Díky technologii DLP a hermeticky zapouzdřené optice 
zaručují projektory PRESENT-M dokonalý obraz 
a současně minimalizují celkové pořizovací náklady.
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zaručuje hladký
nepřerušovaný provoz 

po mnoho let

Z průzkumu provedeného v roce 2013 
vyplývá, že až 64 procent vedoucích 
pracovníků věří, že by jejich jednání bylo 
mnohem efektivnější, kdyby mohli zobrazit 
informace na projekční plátno od více osob 
najednou. Barco poskytuje nástroje pro 
zjednodušení vizuální spolupráce.

PRESENT-P
Série projektorů PRESENT-P zahrnuje jednočipové DLP 
projektory, pro které je typický široký rozsah úrovní jasu 
(od 5 000 do 11 000 ANSI lm). Tato rozsáhlá řada 
projektorů je správnou volbou do zasedacích místností, 
sálů, školicích místností nebo chrámů.

Inteligentní design

Stylové a jedinečné projektory bez tlačítek lze snadno 
nastavit pro stolní používání nebo stropní instalaci. 
Bílý design jim umožňuje splynout s prostorem. A navíc, 
kabely jsou zabudované do konstrukce projektorů.

Vynikající výkon

Projektory jsou určené pro středně velké a velkoplošné 
projekce. Poskytují vysoce kvalitní obraz s bezkonkurenční 
úrovní detailů a kontrastu. Projektory jsou vybaveny 
řadou přednastavených obrazových režimů, které 
umožňují flexibilní správu barev.

Pohodlné používání

Výrobce měl na paměti i pohodlí uživatelů, takže dálkový 
ovladač vybavil pouze jedním tlačítkem. Přes dálkový 
ovladač se dá nastavit také intuitivní dotyková obrazovka, 
ze které můžete spravovat nejčastěji používané nastavení 
projekce.

Nízká pořizovací cena

Celkové pořizovací náklady jsou nižší díky spolehlivé 
technologii DLP a utěsněné optice.

Snadný upgrade

Projektory se mohou v budoucnosti snadno upgradovat 
pro další rozšíření, díky možnosti integrace volitelných 
propojovacích modulů.

ClickShare a HDBaseT

Řada Present-P zahrnuje progresivní projektory, které lze snadno upgradovat 
speciálními funkcemi. Součástí přístroje může být i volitelná funkce 
„ClickShare Inside“, fungující na bázi bezdrátového prezentačního systému 
Barco ClickShare. Uživatelé ocení možnost kvalitní spolupráce, kterou jim 
poskytne bezdrátové sdílení obsahu na plátně. Modul HDBaseTTM umožňuje 
přenos nekomprimovaných video signálů přes jeden Cat 6 kabel.

PRESENT-C
Spolupracujte s důvěrou

Projektory řady PRESENT-C umožňují efektivní a poutavou prezentaci. 
Několik účastníků současně může prezentovat obsah na projekční plátno 
a to ve vynikající kvalitě.

Dokonalý obraz

Projektory mohou zobrazovat širokou škálu obsahu v dokonalé kvalitě 
obrazu díky rozlišení až WQXGA (2 560 x 1 600) a širokému poměru stran. 
Funkce Color Wheel a celoskleněné objektivy zajišťují obraz ostrý jako 
břitva a maximální světelný výkon.

Viditelný každý detail

Nabízí velký rozsah obrazových bodů – s rozlišením od WUXGA 
(1 920 x 1 200), až po WQXGA (2 560 x 1 600) – tyto projektory vám 
poskytnou všechny důležité detaily najednou a zaručí, že prezentace budou 
jasně viditelné ve velkém sále od první do poslední řady. 

Tiché projektory se stylovým designem

Projektory jsou navržené tak, aby dokonale splývaly s kancelářským 
prostorem, a uvážíme-li jejich nízkou hlučnost, práce s přední projekcí 
nebyla nikdy pohodlnější.

Nižší náklady

Tato řada nabízí ideální alternativu pro video stěny s potřebou zobrazení 
velkého množství dat v jednu chvíli. Již není zapotřebí spojovat obraz dvou 
projektorů, abychom získali panoramatickou projekci. Stačí pouze jeden 
projektor, což šetří pořizovací náklady. A co víc, DLP technologie 
a energeticky úsporný systém dvou lamp vám umožní výrazně snížit 
náklady na údržbu.

5 000 lm

PFWX-51B
• 4 750 ANSI lm
• WXGA 1 280 x 800

PFWU-51B
• 4 650 ANSI lm
• WUXGA 1 920 x 1 200

6 000 lm

PGXG-61B
• 6 750 ANSI lm
• XGA 1 024 x 768

PGWX-61B
• 6 200 ANSI lm
• WXGA 1 280 x 800

PGWU-61B
• 5 900 ANSI lm
• WUXGA 1 920 x 1 200

PGWX-62L
• 6 000 ANSI lm
• WXGA 1 280 x 800

PGWU-62L
• 6 000 ANSI lm
• WUXGA 1 920 x 1 200

8 000 lm

PHXG-91B
• 8 500 ANSI lm
• XGA 1 024 x 768

PHWX-81B
• 7 300 ANSI lm
• WXGA 1 280 x 800

PHWU-81B
• 7 500 ANSI lm
• WUXGA 1 920 x 1 200

11 000 lm

PJWU-101B
• 11 000 ANSI lm
• WUXGA 1 920 x 1 200

Projektory řady PRESENT-P

PJWU-101BJEDNOČIPOVÝDLP PROJEKTORS NEJVYŠŠÍM JASEM

Projektory řady PRESENT-C
  3 000 lm  6 000 lm 8 000 lm

Full HD 1 920 x 1 080 CVHD-31B CTHD-61B CNHD-81B
  3 000 ANSI lm 5 500 ANSI lm 7 500 ANSI  

WUXGA  1 920 x 1 200  CVWU-31B CTWU-61B CNWU-81B
  3 000 ANSI lm 5 500 ANSI lm 7 650 ANSI lm

Panorama  2 560 x 1 080   CTPN-41B CRPN-62B
   3 800 ANSI lm 5 500 ANSI lm

WQXGA 2 560 x 1 600  CTWQ-51B CRWQ-72B
   5 000 ANSI lm 7 000 ANSI lm


