
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipamentos de Projeção Comerciais 

RICOH 
PJ S2340 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exiba suas melhores ideias onde quer que vá 

Este velho ditado está certo: Com algumas coisas, é preciso ver para crer. Escolha o RICOH® 

PJ S2340 para compartilhar informação em uma tela grande, com mais pessoas, em mais 
lugares, com clareza impressionante. Leve com você este levíssimo equipamento comercial de 
projeção e faça apresentações, exiba vídeos, filmes etc., em cores vivas e resoluções nítidas, 
em telas cujo tamanho vai de 30” a 300” polegadas — perfeito, esteja você em uma sala de 
conferência ou na sala de aula. Com suporte e assistência técnica de classe mundial, estes 
projetores têm o projeto ideal para o ambiente de trabalho móvel de hoje em dia. 

Personalize apresentações para todas as plateias 

Você preparou um conteúdo sob medida para sua plateia. Não deveria 
fazer o mesmo com a exibição? Com o Ricoh PJ S2340, você pode 
apresentar imagens de alta qualidade a resoluções impressionantes para 
adequar-se à sua mensagem, ambiente e plateia. Escolha a resolução 
SVGA para exibir imagens, apresentações etc. 

 

Leve as suas melhores ideias com você 

Tanto as equipes acadêmicas quanto os profissionais das empresas 
dependem de equipamentos móveis, para executar suas tarefas diárias. 
Agora, você pode ter a mesma liberdade de movimentos com seu projetor 
comercial. Com os leves e portáteis Ricoh PJ S2340, você pode ir de um 
local de apresentação para outro com facilidade, para expor suas ideias à 
sua plateia — esteja ela onde estiver. 



Com as conexões de áudio e vídeo essenciais para o dia a dia, os 
projetores Ricoh PJ S2340 apresentam vídeo e áudio claro, em alto 
volume mas, mesmo assim, funcionar silenciosamente, com um nível 
de ruído abaixo de 34 dB. Você pode fazer ajuste fino nas imagens com 
uma alavanca de foco localizada convenientemente na parte superior 
do projetor. Use o prático controle remoto para fazer outros ajustes a 
qualquer momento, de qualquer lugar da sala. Com a opção do Modo 
Econômico, você pode até mesmo operá-lo com menos energia, para 
poupar a lâmpada e reduzir ainda mais o nível de ruído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conte com suporte e tecnologia já comprovados 

Impressione sua plateia com imagens mais 
claras e mais nítidas 

Você está apresentando sua ideias por uma razão você quer que elas 
sejam notadas. Que melhor maneira há do que por linhas nítidas, cores 
vivas e imagens brilhantes? Você pode até mesmo apresentar em 3D, 
para adicionar uma nova dimensão a seus desenhos em CAD ou 
vídeos instrutivos. 
Beneficie-se da tecnologia de projeção Processamento Digital da Luz 
(Digital Light Processing - DLP) para obter um contraste maior, de 
10.000:1, para que as imagens se destaquem na tela, com menos 
retardo, o que melhora a qualidade e a consistência do vídeo. Com sua 
impressionante especificação de luminosidade de 3.000 lumens 
(SVGA), você pode usar o Ricoh PJ S2340 para produzir 
apresentações vibrantes em quase qualquer lugar, inclusive em salas 
com pouca luz. 

Essencial para a apresentação 

Receba suporte quando mais precisa dele 

Você já está bastante preocupado com sua apresentação. Não 
deveria precisar se preocupar em colocá-lo em frente à sua plateia, 
também. Ganhe confiança com o legado de rápida resposta da 
assistência técnica e suporte da Ricoh. Beneficie-se de nossa 
garantia de três anos, para garantir que você tenha as peças que 
necessita. Mas duvidamos que você precise usá-la. Com uma 
lâmpada de 6.000 horas de duração, você pode apresentar hora pós 
hora, ano após ano, com clareza e ainda economizar nos custos de 
manutenção. Adicione o Ricoh PJ S2340 a seu parque de 
impressoras e MFPs Ricoh e receba excepcional suporte de uma só 
fonte — um líder de mercado, com experiência comprovada. 



 

 

Especificações 
 
Projetor 
PJ S2340 Código (PN) 432118 
Lâmpada de Reposição* Código (PN) 512984 
Óculos 3D Tipo 2** Código (PN) 512511 
Sistema Single Chip DLP® system 
Resolução SVGA – 800 x 600 pixels 

  
Tamanho do Painel de  0,55"(14 mm) 
Cristal Líquido   
Relação de Aspecto  4:3 
Luminosidade  3.000 ANSI Lumens 
(Brilho ou Luminosidade)   
Taxa de Contraste Até 10.000:1 
Tamanho da Tela 30” a 300” polegadas 
Distância de Projeção 1,2 a 13.1 m 
Tipo de Lâmpada  Mercúrio de Alta Pressão (190W) 
Duração da Lâmpada Modo Padrão: 4.500 horas 
 Modo Econômico: 6.000 horas 

Conexões: Entrada HDMI 
 Entrada VGA 
 Entrada Vídeo Comporto (RCA) 
 Entrada de Áudio Mini jack 3,5mm P2st 
 Porta de Serviços Mini-Din 4 pinos 
 Saida de Áudio Mini jack 3,5mm P2st 
 

 

Ricoh PJ S2340 

Lente de Projeção  Escala de Zoom: 1.1 
Zoom/Foco  Manual/Manual 
Recursos do Projetor  Keystone (Direção: Vertical - Manual); 
 Mudo AV; Congelar; Redimensionar (R/A); 
 Modo Parede Colorida; Barra de Segurança; 
 Trava Kensington; Modo Econômico; 
 Pronto para Projeção em 3D; Inclina Frente/ 
 Traseira; Pé Ajustável; Modo Altitude  

Dimensões (LxPxA) 286x100x208 mm 

Peso 2,4 Kg 

Consumo de Energia em Operação: 

  Modo Padrão: 230W 
Modo Econômico: 195W 

 Modo Inicial: 0,5W 

Armazenagem Temperatura de Armazenagem: -20° a 60°C 

Transporte Temperatura de Transporte: -15°C a 4,4°C; 

 Umidade: 80% 

Ruído Modo Padrão: 34 dB ou menos 

 Modo Econômico: 31 dB ou menos 

Voltagem 100/240V; 50 – 60Hz 

 

Certificados: RoHS 

 EnergyStar 

Acessórios Inclusos Cabos: Cabo RGB simples, 

Cabo de Energia, CD ROM: 
Manual de Operação, Controle 
Remoto; Guia de Início Rápido; 
Folha de Garantia e Registro 
(Somente EUA) 

Controle Remoto (CR2025 x 1 pilha incluída) 
 
* As lâmpadas são itens de consumo e, portanto, não cobertas pela 
garantia do projetor. 
 
** Suporte Nativo ao formato Frame Sequential 3D. Outras fontes 
podem necessitar de um conversor, que não é fornecido pela Ricoh. 
 

Para desempenho e rendimento máximos, recomendamos 
usar somente peças e suprimentos originais Ricoh. 
 

Garantia 
Os projetores RICOH PJ S2340 estão cobertos por 
garantia contra defeitos por um período de três anos a 
partir da data da compra. Os suprimentos estão cobertos 
por garantia por um período de 90 dias a partir da data da 
compra ou até que sejam consumidos, o que ocorrer 
primeiro. Para maiores detalhes, consulte os documentos 

de garantia que acompanham o produto. 

Ricoh Latin America. Inc. 

Ricoh® e o logo Ricoh são marcas registradas da Ricoh Company, Ltd. Todas as outras marcas pertencem a seus respectivos proprietários. ©2016 Ricoh Americas Corporation. Todos os direitos reservados. 
O conteúdo deste documento e as características, aparência e especificações dos produtos e serviços Ricoh estão sujeitos a alterações de tempos em tempos, sem aviso prévio. Os produtos são mostrados com 
os opcionais. Embora tenha sido tomado o máximo cuidado para garantir a precisão destas informações, a Ricoh não pode garantir que sejam precisas, completas ou adequadas, e não poderá ser 
responsabilizada por quaisquer erros ou omissões neste material. Os resultados reais podem variar dependendo do uso dos produtos e serviços e das condições e fatores que afetam o desempenho. As únicas 
garantias oferecidas pelos produtos e serviços Ricoh são as estabelecidas nos termos de garantia expressos, que os acompanham. 


