
DESEMPENHO SUPERIOR NA APRESENTAÇÃO

DIGITAL
CAMERASCAMCORDERS

GAME 
CONSOLESTABLETS

SMART
PHONESCOMPUTERS SET TOP BOXES

3D BLU-RAY/DVD PLAYERS

Projetado para oferecer texto grande, claro, 
fácil de ler com excepcional reprodução de 
cores em sua resolução nativa

3D Ready para a mais incrível e melhor 
experiência de visualização

Excelente desempenho 

Características de economia de energia 
avançadas para reduzir o custo de 
operaçãoreduce the cost of operation

Fácil de operar

PROjETOR MUlTIMíDIA
DX325

CONNECTIVITY (May require optional accessories)

O Optoma DX325 é um projetor DLP® 
notavelmente brilhante, fácil de usar e com 
muitos recursos. Projetado para propor-
cionar um desempenho excepcional seja 
dentro ou fora do escritório. 
Com seus 2.800 ANSI lumens e taxa de 
contraste de 10.000:1, o Optoma DX325 
irá cativar o seu público através da apre-
sentação de vídeos  nítidos e brilhantes e 
gráficos cores ricas.
O Optoma DX325 oferece o nível de co-
nectividade que você precisa e seu menu 
intuitivo torna-o incrivelmente fácil de 
operar, permitindo que você concentrar-se 
melhor em sua apresentação. Confiável 
e econômica, apresenta a mais recente 
Optoma Eco + tecnologia para uma vida 
util ultra-longa da lâmpada. Sua tecnolo-
gia DLP, juntamente com o compromisso 
de qualidade Optoma, garante que o seu 
projetor proporcionara anos de operação 
sem maiores preocupaçoes.
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PROjETOR MUlTIMíDIA — DX325

 †3D content can be viewed with active LCD shutter glasses or RF glasses when projector is used with 
compatible 3D player. Please visit www.Optoma.com for more information. 

*Lamp life is dependent on many factors, including lamp mode, display mode, usage, environmental 
conditions and more. Lamp brightness can decrease over time. 

Garantía

Um ano de garantia limitada para peças e mão de obra, 90 dias para a lâmpada 
 
Na Caixa (Acessórios padrão)  

Cabo de alimentação CA, Cabo VGA para VGA, controle remoto, baterias para 
controle remoto, manual do usuário em CD-ROM, cartão de início rápido, e 
cartão de garantia, bolsa para transporte 
 
Acessórios opcionais 

Suporte de teto, cabo componente para VGA, cabo de vídeo composto, cabo RS-
232, cabo S-vídeoe, Telas Optoma e óculos 3D DLP® Link™ 
 
Números das peças acessórias 

Lampada: BL-FP190A Suporte de teto: BM-500IU  
Controle Remoto: BR-3066N Óculos DLP® Link™ 3D: ZD301  
 

UPC: 796435 41 848 9

www.Optoma.com.br

Copyright © 2013 Optoma Technology, Inc. DLP® and the DLP logo are registered trademarks  
of Texas Instruments™. All other trademarks are the property of their respective owners.  
All specifications subject to change at any time.

ESPECIFICAÇOES TÉCNICAS/ÓTICAS 
Display Technology 0.55ʺ DC3 DMD  
 DLP® Technology da Texas Instruments™ 

Native Resolution XGA (1024 x 768)

Maximum Resolution VGA: UXGA (1600 x 1200) 

Brilho  2800 ANSI lumens

Relação de Contraste (TBC) 10,000:1 (full on/full off)

Quantidade de Cores 1.07 bilhão

lâmpada*   6500/6000/4500 Hours (ECO+/ECO/normal) 
190W Philips 

Método de Projeção Dianteiro, traseiro, suporte de teto, mesa

Correção do Trapézio ±40° Vertical

Uniformidade  >85%

Offset 114% 

Formato de Tela 4:3 Nativo, 16:9 e 16:10 compativel

índice de Projeção 1.9–2.17

Distância de Projeção 3.2ʹ–32.8ʹ (1–10 m)

Tamanho da Imagen (Diagonal) 22.9ʺ–300ʺ (0.58–7.62 m)

lentes   F=2.41–2.55, f=21.8–24 mm  
1.1x manual zoom and focus

Zoom Digital 0.8 ~ 2.0

Áudio Um alto falante de  2-Watt

Nível de ruído (Normal / Brilhante) (TBC) 27dB/29dB

Controle Remoto IR mouse remoto

Temperatura de Operação 41–113°F (5–45°C), 85% max humidade

Fonte de Alimentação  Entrada AC 100–240V, 50–60Hz,  mudança 
automática de voltagem

Consumo de energia Max 255W (Normal), Min 207W (Eco+),  
 <0.5W (standby-ECO)

 
ESPECIFICAÇÕES DE  COMPATIBILIDADE
Compatibilidade de Computador  UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, 

VGA redimensionada, VESA, PC and Macintosh 
compatível 

Compatibilidade de Video  NTSC, PAL, SECAM, SDTV (480i), EDTV 
(480p), HDTV (720p, 1080i/p)

Compatibilidade 3D†  Seqüencial, lado a lado e format superior/inferior 

Taxa de Varredura Vertical   24–85Hz, 120Hz

Taxa de Varredura Horizontal  15.375–91.146KHz

Controles do usuário Menu na tela completo, ajustes em 27 línguas

Portas de conexão I/O  Entrada VGA, S-vídeo, vídeo composto,  
RS-232, entrada de áudio, saída VGA 

 
ESPECIFICAÇÕES FÍSICAS
Segurança Kensington® Lock Port, security bar e keypad lock

Peso 5 lb (2.27 kg)

Dimensões (l x A x C) 11.28ʺ x 3.98ʺ x 7.6ʺ


