
CONNECTIVITY (May require optional accessories)

Khả năng ném cực ngắn
Máy chiếu đa phương tiện WXGA

W340UST

Hình ảnh 115’’ WXGA ngoạn mục từ cách xa vài inch

Chiếu hình ảnh rộng 115 inch WXGA chỉ từ 

vài inch với Optoma W340UST 4.000 lumen 

sáng. Tỷ lệ tương phản 22.000: 1 và tỷ lệ ném 

cực ngắn 0,25 của nó làm cho nó lý tưởng 

cho các môi trường hạn chế về không gian, 

chẳng hạn như lớp học nhỏ, phòng họp.

Khả năng xem hình ảnh và đọc tài liệu không 

dùng PC hiển thị các tài liệu văn phòng, PDF 

và hình ảnh từ các thiết bị lưu trữ USB. Kết 

nối HDCast Pro tùy chọn cung cấp tính năng 

phản chiếu màn hình không dây với các thiết 

bị Android, Mac OS và Windows.

Màn hình LAN hỗ trợ tối đa 4 máy tính đồng 

thời trong khi màn hình USB phản chiếu các 

thiết bị Android và iOS. Hiệu chỉnh hình học 

bốn góc cho phép cài đặt linh hoạt trong khi 

các tùy chọn đầu vào mạnh mẽ bao gồm 

HDMI, VGA và RJ-45 để kết nối với nhiều loại 

thiết bị.

CamcordersTablets

Smart  

PhonesComputers

3D Blu-ray/DVD Players

Apple TV® Chromecast™

Full 3DWXGA

Bright 4,000 lumens and 22,000:1 contrast 
ratio produce razor-sharp images

PC-free USB image viewer and office 
document reader

Wireless presentations and images with 

HDCast Pro (optional USB Wi-Fi adapter required)

USB display screen mirroring with iOS and 
Android devices

LAN display via Ethernet with Windows and 
Mac OS X

Auto keystone and four corner correction 
for robust installation
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*Light source life is dependent upon many factors, including brightness mode, display mode, 
usage, environmental conditions and more. Light source brightness can decrease over time.

†3D content can be viewed with DLP Link active shutter 3D glasses when projector is used with 
a compatible 3D player. Pleasevisit Optoma.com for more information.

Thông số kĩ thuật

Công nghệ hiển thị
Single Texas Instruments 0.65” 

WXGA DMD Độ phân giải
WXGA (1280 x 800)

WUXGA (1920 x 1200)

Độ sáng / Tương phản 4000lm / 22,000:1 Hiển thị màu sắc 1073.4 million colors (10bit)

Ống kính máy chiếu
F=2.4, 3.72mm manual focus

Kích thước khung hình 85”– 115”

Khoảng cách chiếu 6.5”– 12.75”
Tỉ lệ ném

0.27:1 (distance/width), ±5% 

Variance

Góc điều chỉnh méo hình ±4° horizontal/vertical Tỉ lệ khung hình 16:10 (native), 16:9 and 4:3 

compatible

Công suất bóng đèn 203W Độ ồn 25dB (ECO)

Video tương thích NTSC, PAL, SECAM, SDTV 480i/p, 

576i/p, HDTV 720p(50/60Hz), 

1080i(50/60Hz), 1080P(50/60Hz)

Tuổi thọ bóng đèn 15,000/10,000/4,000 

(Dynamic/ECO/Bright)

Tương thích với máy tính
SVGA, VGA, SXGA, UXGA, 

XGA,WXGA, HD, Mac
Công suất loa 16W

Tỉ lệ quét
Horizontal :15.375 ~ 91.146 KHz;

Vertical : 24 ~ 85 Hz (120Hz for

3D feature) Kết nối vào / ra

HDMI 1.4a (MHL 2.0), HDMI 

1.4a, composite video in, 

audio(3.5mm), VGA-in, VGA-

out, audio-out (3.5mm), RS-

232C, RJ-45, USB port (Wi-Fi 

adapter), USB port (USB 

display/ PC-free/mouse/power)
Kích thước 13.5” x 4.75” x 14.25”

Trọng lượng 8.7 lbs. Nguồn điện Auto-ranging: 100V ~ 

240V ± 10%, 50-60Hz


