MimioProjector

Quem disse que não se pode ter tudo? Se você está interessando em uma
maneira fácil e com preço acessível de trazer ensino interativo à sala de aula,
obtenha o projetor interativo MimioProjector™. Basta montar, conectar a um
computador e dar vida para as suas lições, gráficos e imagens em um quadro
branco convencional.
“ O MimioProjector é
uma solução
completa
para ministrar
efetivamente o
treinamento em sala
de aula e integrar
todos os outros
produtos que a
Mimio oferece.”
Tricia Fontenot
Professora de terceira série

Você sabe que seus alunos vivem em

que você crie e dê aulas

um mundo de tecnologia. Portanto,

envolventes e controla todos os

você sabe que a tecnologia pode

produtos MimioClassroom™.

ajudar a prender a atenção deles. Mas

• Operação com duas canetas,

você tem um orçamento. Se as suas

disponível para Windows 7 e

salas de aula já possuem um quadro

posteriores, permite que dois

branco, mas não possuem projetores,

alunos interajam simultaneamente

o projetor interativo MimioProjector

com a mesma imagem projetada,

permite trazer o ensino interativo para

promovendo a aprendizagem

as suas salas de aula, sem ultrapassar
o orçamento.

colaborativa.
• O design com distância ultracurta
reduz as sombras no quadro

• Uma forma acessível de trazer a
tecnologia do ensino interativo

branco.
• A lâmpada pode ser substituída

para as salas de aula sem a

sem desmontar o dispositivo

necessidade projetores.

MimioProjector. Até 5.000 horas

• Conecta-se facilmente ao
computador do professor e usa o
quadro branco convencional que
você já tem.
• Uma solução completa que inclui

entre as substituições das
lâmpadas.
• Pode ser encomendado como um
projetor convencional não interativo
e ser atualizado depois para o

o premiado software para sala de

status totalmente interativo sem

aula MimioStudio™.

desmontá-lo.

• O software MimioStudio permite

Para saber mais, acesse: mimio.com ou talua.com.br
© 2013 Mimio, a Newell Rubbermaid company

Função de caneta
única ou com duas
canetas, atualizável
em campo. Imagens
WXGA nítidas.

Principais recursos
Conteúdos do pacote
Pacote interativo: inclui projetor, módulo interativo, uma ou duas canetas interativas com bateria, DVD do software MimioStudio e licença
de hardware, cabo de alimentação de 2 m, cabo VGA de 2 m, cabo USB de 5 m, controle remoto com bateria. Pacote não interativo: inclui
projetor, cabo de alimentação de 2 m, cabo VGA de 2 m e controle remoto com bateria. Suporte de parede (opcional em ambos os pacotes)

Especificações
Requisitos mínimos de software
MimioStudio 10 e superiores em
sistema operacional Windows,
Mac ou Linux.

utilizando um disco de cores com
seis segmentos.

A operação com duas canetas é
compatível com o Windows 7 e
posteriores. A operação de caneta
única está disponível para Mac,
Linux, Windows XP e Vista.

Suporte de parede (opcional):
elegante, com ótimo design e fácil
de instalar
Brilho (emissão de luz com cor):
2800 ANSI Lumens

Especificações
Taxa de aspecto padrão é 16:10.
Também oferece suporte para
taxas de aspecto 4:3 e 16:9.

Lâmpada: Lâmpada OSRAM
E20.8 de 240 Watts (substituível
sem desmontar o projetor)

Resolução nativa: 1280 x 800
(WXGA)

Até 5.000 horas de uso

Tamanho da imagem (distância
de projeção): WXGA 16:10,
70” - 100”
Correção do trapezoide:
Vertical: 15 graus (manual)
Taxa de contraste: até 3000:1

Método de projeção: Suporte
frontal/de parede

Duração da lâmpada*:
Sinal de entrada: Recursos
em vídeo NTSC/PAL/SECAM
com S-video/composto/YPbPr
Componente, Compatibilidade
480p, 720p/1080i /1080p/UXGA/
WXGA/XGA/SVGA/MAC
Entradas de vídeo: 1 HDMI,
2 VGA, 1 S-video, 1 composto
analógico

Modo nativo 2000:1 (potência da
lâmpada branca @100%/potência
da lâmpada preta @100%)

Legenda codificada: na
especificação TI DDP4421, CC1/
CC2/CC3/CC4 são suportadas

Reprodução de cores: 1,07 bilhões
de cores (V/V/A de 10 bits)

Recursos 3D
DLP Link 3D e HDMI 1.4a 3D
suportados

Temperatura das cores: Ajustável
a partir de 6500ºK - 8300ºK
Uniformidade das cores:
|Δx| <0,03, |Δy| <0,03
Lente de projeção
zoom fixo F 2.6

Áudio
Dois níveis de linha estéreo de
3,5 mm, dois níveis de linha com
conector RCA estéreo, uma saída
de áudio de 3,5 mm, uma de
microfone de 3,5 mm.

Distância focal: 3,71 mm

Sensibilidade de entrada: 1kHz,
0,5 Vrms onda senoide

Taxa de projeção (TR): WXGA 0,35

Dimensões e peso

Alto-falante: 8 watts estéreo
(saída total de 16 watts)
Ambiente
Temperatura de funcionamento:
0 - 40° C (32 - 104° F)
Elevação: Para 0 - 762 m, 0 - 40° C
(0 - 2.500 ft, 32 - 104° F);
para 762 - 1.524 m, 0 - 35° C
(2.500 - 5.000 ft, 32 - 95° F);
para 1.524 - 3.048 m, 0 - 30° C
(5.000 - 10.000 ft, 32 - 86° F)
Umidade
Funcionamento e armazenamento:
80% HR (máx.), sem condensação
Nível de Ruído:
Modo normal: 35±2dB(A), sem filtro
Modo ECO: 30±2dB(A), sem filtro
Energia
Tensão da alimentação:
CA Universal 100 – 240 V~50-60 Hz
com entrada PFC
Consumo de energia: Modo
normal: 300 W+/-10%@110 VAC
Modo econômico: 240 W+/-10%
@110 VAC
Em espera < 0,5 W
Segurança
Bloqueio Kensington ≥ 36 kg
Interatividade (recurso opcional)
Tecnologia interativa: Caneta digital
com infravermelho de 940 nm
Taxa de quadros para detecção:
60 campos por segundo

fornecendo um tempo de resposta
de 16,6 ms
Resolução de rastreamento:
2560 x 1920 (interpoladas);
640 x 480 (original)
Área interativa: 75” para 115”
diagonal
Múltiplas canetas: uma ou duas
canetas**
Conectividade interativa: Cabo
mini USB exigido
Dispositivo interativo: Caneta
digital (uma ou duas canetas
fornecidas com a versão interativa
do MimioProjector, dependendo
da configuração. MimioProjector
não interativo não inclui caneta.)
Rede local (LAN)
Conector opcional RJ45 permite
o controle e monitoramento do
projetor com acesso direto
através do IP ou via o software
Crestron RoomView.
Características da caneta: 15,2
cm C x 1,5 cm L (6,0 in. C x 0,6 in.
L), 34 g (1,2 oz) (sem bateria), 50
g (1,8 oz) (com bateria). Baterias
incluídas.
Notas
O brilho da cor (emissão de
luz com cor) e o brilho branco
(emissão de luz branca) irão variar
dependendo das condições de
uso. A emissão de luz com cor é
medida de acordo com o IDMS
15.4. A emissão de luz branca
é medida de acordo com o ISO
21118.

Peso: 7,5 kg (16,5 lb)

Taxa de zoom: zoom digital
1,0 – 2,0X
Tipo de foco: Manual
Vídeo
Sistema de projeção:

250,825 mm
(9,875 in.)

165,1 mm
(6,5 in.)

149,225 mm
(5,875 in.)

Processamento digital de luz (DLP),
361,95 mm (14,25 in.)
358,775 mm (14,125 in.)
* A duração da lâmpada irá variar dependendo das condições ambientais e do uso. A luminosidade da lâmpada diminui ao longo do tempo.

** Uma ou duas canetas fornecidas com a versão interativa do MimioProjector, dependendo da configuração. As versões não interativas do MimioProjector não
incluem caneta. As canetas usam duas pilhas alcalinas AAA.
Prazos diferentes de garantia – maiores ou menores - podem se aplicar, conforme prazos de garantia exigidos em licitações ou ofertados nas proposta de fornecimento
da Talua.
Preços, condições e especificações sujeitas à alterações sem aviso prévio. Válido enquanto durar o estoque.
Não garantimos compatibilidade com todos os equipamentos e softwares do mercado.
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