
W320USTi

Thu hút khán giả
Với khả năng ném cực ngắn

W320USTi là sản phẩm hoàn hảo cho các doanh nghiệp, trường học 
và cao đẳng. Nó có độ sáng cao và sử dụng công nghệ tương tác 
chạm ngón tay TouchBeam thế hệ mới, cho phép nhiều người làm 
việc đồng thời trên màn hình mà không cần sử dụng bút. Tỷ lệ 
ném 0,27: 1 có nghĩa là nó có thể chiếu hình ảnh 100 ”từ khoảng 
cách dưới 0,5m. Việc lắp đặt máy chiếu quá gần màn hình tránh 
mọi bóng đổ qua màn hình từ (những) người thuyết trình.

Nó cung cấp một gói hoàn chỉnh để học tập hấp dẫn với nhiều 
tính năng mới, bao gồm hai đầu vào HDMI, cổng USB được hỗ 
trợ, loa tích hợp 16W mạnh mẽ, tuổi thọ bóng đèn được cải 
thiện, khung máy nhỏ gọn và hệ thống lắp đặt hoàn toàn mới 
để thiết lập nhanh chóng và đơn giản.



Thông số kĩ thuật W320USTi

Công nghệ hiển thị Texas Instruments DLP® technology/ 0.65” WXGA DMD Chip

Độ phân giải WXGA1280 x 800

Độ sáng / Tương phản 4000 ANSI Lumens / 20,000:1

Hiển thị màu sắc 1073.4million colors (10bit)

Kích thước khung hình 85”~115”

Khoảng cách chiếu 0.49 - 0.66m

Tỉ lệ ném 0.27:1

Góc điều chỉnh méo hình ± 15° Vertical

Tỉ lệ khung hình 16:10 Native, 4:3/16:9Compatible

Tỉ lệ quét Horizontal : 15,375 ~ 91.146 kHz / Vertical : 24 ~85 Hz

Tương thích với máy tính UXGA, SXGA+,SXGA, SVGA, XGA, VGA Compression, VESA standards, PC & Macintosh compatible

Video tương thích Full NTSC, PAL PAL-M, PAL-N, SECAM

Kết nối vào / ra
2 x HDMI (1.4a 3D support), 2 x VGA (YPbPr/RGB), Composite, 2 x Audio In 3.5mm, Audio Out 

3.5mm, VGA Out (Shared with VGA2), RJ45, RS232, USB remote mouse/service, 12V trigger, Mic In, 
USB-A Power,3D-Sync

Độ tương thích 85 %

Công suất loa 16W

Độ ồn 29 dB

Tuổi thọ bóng đèn Maximum 6500 hours (Eco+ mode)

Nguồn điện Universal AC 100 ~ 240V, 50/60Hz @110VAC

Trọng lượng (WxDxH) / Kích thước 385 x 310 x 120 mm(with feet) / 4.85kg

W320USTi

Khả năng ném cực ngắn
Với ống kính siêu ngắn, bạn có thể chiếu một hình ảnh ấn tượng lớn 
hơn 100 ”chỉ từ khoảng cách 55cm. Điều này cho phép bạn đặt máy 
chiếu gần tường hơn, giảm bóng để bạn có thể thuyết trình một 
cách dễ dàng; hoàn hảo cho các ứng dụng tương tác.

Công nghệ tương tác TouchBeam
Công nghệ tương tác cảm ứng ngón tay TouchBeam của Optoma cho 
phép nhiều người làm việc đồng thời trên màn hình mà không cần sử 
dụng bút. Công nghệ giúp dễ dàng vẽ, chú thích *, phóng to và xoay 
hình ảnh trên màn hình chiếu. Bạn thậm chí có thể mở tài liệu hoặc 
duyệt web mà không cần chạm vào máy tính. Được thiết kế cho các 
doanh nghiệp, trường học và cao đẳng, nhiều điểm tiếp xúc cho phép 
tương tác với nội dung kỹ thuật số một cách tự nhiên và trực quan 
hơn. * Cần có phần mềm tương tác.

Tuổi thọ bóng đèn cao
Giảm số lần thay đèn với tuổi thọ bóng đèn lên đến 6500 giờ.

Màu sắc tuyệt hảo
Cung cấp các bài thuyết trình thuyết phục và các bài học giáo dục với 
màu sắc tuyệt đẹp. Máy chiếu Optoma cung cấp cho bạn hiệu suất 
màu sắc đáng tin cậy phù hợp với mọi nội dung và môi trường. Từ 
màu sRGB chính xác cho cuộc sống chân thực như hình ảnh đến các 
bài thuyết trình chất lượng và sống động, chúng tôi có một chế độ 
hiển thị cụ thể để đáp ứng nhu cầu của bạn.

Khả năng kiểm soát mạng
W320USTi có thể được giám sát qua mạng LAN và cung cấp cảnh báo qua 
email của người dùng trong trường hợp xảy ra lỗi hoặc đèn bị hỏng hoặc 
cần được thay thế bằng Crestron Roomview. Giao diện trình duyệt web và 
hỗ trợ đầy đủ cho các giao thức Telnet, Extron’s IP Link, AMX Dynamic 
device Discovery and PJ- Link, cho phép hầu như tất cả các khía cạnh của 
W320USTi được kiểm soát trên một mạng, giúp bạn luôn kiểm soát được 
mọi lúc mọi nơi.

Full 3D
Máy chiếu Optoma có thể hiển thị nội dung 3D chân thực từ hầu hết mọi 
nguồn 3D, bao gồm đầu phát Blu-ray 3D, phát sóng 3D và bảng điều khiển 
trò chơi thế hệ mới nhất.

Tiếp tục  nhanh
Tính năng này cho phép máy chiếu được bật lại ngay lập tức nếu vô tình 
bị tắt.

Nguồn âm thanh
Sử dụng micrô và loa 16W tích hợp mạnh mẽ để thu hút sự chú ý của khán 
giả từ bất kỳ đâu trong lớp học hoặc phòng họp của bạn.
Nhu cầu về phần cứng và cáp âm thanh bổ sung phức tạp và tốn 
kém đã bị loại bỏ.


