
MODEL  CP-AX2503 CP-AX3003 CP-AX3503 CP-AW2503 CP-AW3003 CP-TW2503 CP-TW3003

    OPTISCH
 Resolutie 
Helderheid (Lumen)
Contrastverhouding
Lens
Levensduur lamp (uur)
Focus afstand
Verhouding projectieafstand: breedte
Beeldgrootte (diagonaal)
Keystone correctie

COMPATIBILITEIT
Computer
Composite/S-Video
Component Video/HDMI

EIGENSCHAPPEN
Luidspreker
Beeld
Audio
Netwerk

Beveiliging
Installatie
Eco
Ondersteuning voor optionele accessoires
Overig

EIGENSCHAPPEN INTERACTIVE
Interactief systeem
Kalibratie

SOFTWARE
PC-software

Interactieve software 
Apps voor intelligente apparaatbediening

AANSLUITINGEN
Digitale Ingang
Computer Ingang
Monitoruitgang
Video Ingang
Audio Ingang
Audio Uitgang
USB type A

USB type B
Bediening
Netwerk
Draadloos netwerk

STROOM
Voeding 
Stroomverbruik/Standby (AC 220-240V)

FYSIEK
Afmetingen (B x H x D)
Gewicht
Geluidsniveau (Eco/Normal)
Omgevingstemperatuur 
Luchtfi lter

STANDAARD ACCESSOIRES

OPTIONELE ACCESSOIRES
Afstandsbediening
Reservelamp/Lampwattage
Finger touch unit
Draadloze USB adapter
Desktopmontage
Wandbevestiging adapters
Interactieve pen

GARANTIE
Projector/Lamp

 
 XGA (1024 x 768) XGA (1024 x 768) XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800) WXGA (1280 x 800) WXGA (1280 x 800) WXGA (1280 x 800)
 2700 (Normal)1800 (Eco) 3300 (Normal)/2200 (Eco) 3600 (Normal)/2400 (Eco) 2700 (Normal)/1800 (Eco) 3300 (Normal)/2200 (Eco) 2700 (Normal)/1800 (Eco) 3300 (Normal)/2200 (Eco)

5000:1
Gestuurde focus, digitale zoom x1,35

 3000 (Normal)/5000 (Eco) 4000 (Normal)/6000 (Eco) 4000 (Normal)/6000 (Eco) 4000 (Normal)/6000 (Eco) 4000 (Normal)/6000 (Eco) 4000 (Normal)/6000 (Eco) 4000 (Normal)/6000 (Eco)
  0,103 m~0,369 m 0,126 m~0,410 m

0,3:1 (vast)
152 cm~254 cm

  Vast, 7,7:-1 opwaartse verschuiving  Vast, 4,6:-1 opwaartse verschuiving

 XGA WXGA
NTSC, PAL, SECAM, PAL-M/N, PAL (60Hz), NTSC4,43

480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz

16 W
Beeldmodus (DICOM-simulatie, photo), HDCR (High Dynamic Contrast Range), accentualizer technologie

Stand-by audio, audiodoorgave
Bediening van de projector, Screen Transfer, Nieuwe netwerkinstelling OST, Infrastructuur modus (Wireless LAN), Adhoc modus (Wireless LAN), PJLink™, e-Mail (SMTP), Planning (SNTP), SNMP Management (SNMP), My Image, 

Messenger, Campus meldingssysteem, Netwerk bridge, AMX Device Discovery, Crestron™ RoomView®, Projector webcontrole
Wachtwoord/Wachtwoord Mijn scherm, PIN-vergrendeling, Toetsenbeveiliging

Verticale Keystone, Perfect Fit (afstelling in hoeken), Perfect Fit geheugen
Spaarstand, Intelligente eco-stand, ImageCare™, fi lterreinigingscyclus

TB-1 tablet, Hong he tablet, Hong he IWB aansluiting, MS-1/MS-1WL Wireless Multifunctional Switcher/Scaler
Automatische stand voor hoogtes, Hoogte (tot op 3000m), Kloningsfunctie

 – Sensortype: IR-camera, Pentype: IR-pen
 – Automatische kalibratie, Opslaglocatie van kalibratie-informatie
  op projector, Maximaal 4 pen (optioneel), 
  Multi display IWB, interactief zonder pc, Windows 8 multi touch
  bediening met maximaal 4 pen (optioneel)

 – LiveViewer voor Win (ver. 6.21), LiveViewer voor Mac 
  (ver. 1.02.1024), Projector Management Application (ver. 7.18),
  Projector Control Application (ver. 4.13), Projector Image Tool 
  (ver. 3.2), Projector Messenger Tool (ver. 1.5)
 – I-Pro interactieve software, Hitachi StarBoard™ software
 – Projector Quick Connection (voor iOS & Android) 

 2 x HDMI
2 x 15-pin Mini D-sub
1 x 15-pin Mini D-sub

1 x RCA plug (voor composite)
1 x stereo mini plug, 1 x paar RCA (L/R), 1 x microfoon plug

1 x stereo mini plug
 2 x type A (voor presentatie zonder pc of optionele draadloze USB adapter)  3 x type A (voor presentatie zonder pc, optionele draadloze 
  USB adapter en Finger touch connection)

1 x type B (voor USB-weergave of USB-muis besturing)
1 x 9-pin D-sub voor RS-232C bediening

1 x RJ-45
Optionele draadloze adapter vereist

100-120 V/220-240 V, automatische omschakeling
 330 W/310 W/<0,3 W 360 W/350 W/<0,35 W

377 x 136 x 360 mm (exclusief voet en uitstekende delen)
 4,3 kg <4,5 kg
 29 dB/35 dB  30 dB/37 dB

0 °C~40 °C
Hybride fi lter (tot 4000 uur)

Afstandsbediening met batterijen (HL03033), Computerkabel, Stroomkabel, Kabelafdekking, Interactieve pen x 2 (voor CP-TW2503 & CP-TW3003), Draadloze adapterafdekking, Handleiding op cd, applicatie-cd, 
Hitachi StarBoard™ software-applicatie dvd (voor CP-TW2503 & CP-TW3003), Handleiding (beknopt), Wandbevestiging (HAS-WM03)

HL03033
 DT01511/225 W UHP DT01411/250 W UHP
   –   FT-01

USB-WL-11N
TT-03

XGA: HAS-WB01, WXGA: HAS-WB02
   –     I-PEN3

 3 jaar/3 jaar*** 3 jaar/6 maanden** 3 jaar/3 jaar*** 3 jaar/6 maanden**

 HITACHI DIGITAL MEDIA, Hitachi Europe Ltd, Whitebrook Park, Lower Cookham Road, Maidenhead, Berkshire  SL6 8YA  UNITED KINGDOM
Tel: +44 (0)1628 585 000  Fax: +44 (0)1628 585 163  www.hitachidigitalmedia.com
*De vermelde levensduur van lamp en fi lter verwijzen naar de gemiddeld verwachte levensduur in optimale omstandigheden en bij gebruik in overeenstemming met de handleiding. De meerderheid van, maar niet alle lampen en fi lters halen dit cijfer. **Als een lamp defect raakt binnen de garantieperiode en een 

vervangende lamp wordt gebruikt, geldt de garantie voor de vervangende lamp gedurende maximaal 6 maanden (afhankelijk van de vermelde garantie-uren). ***Als een lamp defect raakt binnen de garantieperiode en een vervangende lamp wordt gebruikt, geldt de garantie voor de vervangende lamp gedurende 

maximaal 3 jaar (afhankelijk van de vermelde garantie-uren). HDMI, het HDMI logo en High-Defi nition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI Licensing LLC. AMX en het AMX logo, en Device Discovery zijn geregistreerde handelsmerken van AMX. Crestron® en RoomView™ 

zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerk van Crestron Electronics, Inc. Alle bovengenoemde specifi caties en foto’s dienen slechts ter informatie en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.
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De projectoren bieden een breed scala aansluitmogelijkheden. U kunt een 
grote verscheidenheid aan apparaten aansluiten om al uw projectiewensen in 
te vullen. Van DVD-spelers en PC’s tot een draadloos netwerk, een bedraad 
netwerk (LAN) en een simpele muis. Hitachi heeft er alles aan gedaan om 
eenvoudige veelzijdige aansluitingen mogelijk te maken, die ervoor zorgen 
dat uw projector meer voor u doet.

2 x  HDMI-ingang
 HDMI zorgt voor een volledig digitale aansluiting, zodat 
lessen en presentaties kunnen worden getoond met de 
hoogste beeldkwaliteit.

Bij een Ultra Short Throw projector draait het niet alleen om de 
projectieafstand; het is een combinatie van eigenschappen waardoor deze 
zich onderscheiden van gewone short throw-projectors. Extreem korte 
projectieafstanden resulteren vaak in vervormde en slechte beeldkwaliteit, 
maar niet de Ultra Short Throw. De Ultra Short Throw projector van Hitachi 

bereikt het optimale evenwicht tussen projectieafstand en beeldkwaliteit.  

• Ultra beeldkwaliteit

• Ultra installatie

• Ultra connectiviteit

• Ultra fl exibiliteit

• Ultra prestatiefuncties

 Ultra 
Short Throw

52 cm*

 203 cm 
scherm

Short Throw
92,7 cm*

Normal Throw
240 cm*

 *Van lens tot scherm (XGA)

 www.hitachidigitalmedia.com

De ideale oplossing voor elke onderwijs- of bedrijfsomgeving

Wat is Ultra Short Throw? CP-AX2503 
CP-AW3003

CP-AX3003
CP-TW2503

CP-AX3503
CP-TW3003

CP-AW2503

Ultra Short Throw 
 LCD Projectoren

1

2

3

Wandbevestiging (HAS-WM03)

Eenvoudige installatie en aanpassing van 
afstandsbediening
De innovaties van Hitachi breiden zich uit tot installatie- en gebruikskenmerken 
die een snelle, eenvoudige en fl exibele installatie garanderen. De gestuurde 
focus en zoom en de Perfect Fit functie voor afstelling op acht punten, kunnen 
allemaal bediend worden via de afstandsbediening. Dit zorgt niet alleen voor 
snelle installatie maar ook voor eenvoudige aanpassing van de instellingen na 
de installatie.

Technische Specifi caties
@HitachiAV

Volg ons:

Compatibel met de 

Projector Quick Connection App

 Eenvoudige installatie en afstelling

Dankzij de wandmontage kan de projector precies op de juiste plaats 
worden geïnstalleerd. De volledige eenheid verschuift horizontaal en er 
kunnen individueel aan elke as fi jne aanpassingen gebeuren.

1.   Monteer de wandplaat aan de wand.
2.   Bevestig de wandbeugel aan de wandplaat.
3.   Schuif de projector (met de daaraan vastgemaakte bracket) op de wandbeugel.

Veelzijdige aansluitingen
2 x USB Type A

USB Type B HDMI 1

HDMI 2

RJ-45 (LAN)

 Veiligheidsstang

 Audio Ingang 1

 Computer Ingang 1

Microfoon

Audio uitgang

 Computer Ingang 2/
Monitoruitgang

 Kensington beveiliging

Composite Video

 Bediening (RS-232C)

 Audio Ingang 2

USB Type A*

*Beschikbaar op CP-TW2503 en alleen CP-TW3003.



Dankzij de projectors met ultra korte projectietechnologie van Hitachi kunt u het meeste halen uit uw lessen of presentaties.
LCD-projectoren met uiterst korte projectieafstand combineren buitengewone beeldkwaliteit en geavanceerde functies in een toonaangevend licht, compact ontwerp met een vaste spiegel. Deze reeks van projectoren met uit-
erst korte projectieafstand bieden buitengewone bruikbaarheid en eenvoudige toegang tot krachtige functies.

Ultra beeldkwaliteit met 5000:1 hoge contrastverhouding

Perfecte maat
De verbeterde Hitachi Perfect Fit bevat nu een 
acht-punts-afstelling, die alle vier de hoeken 
en zijkanten omvat. Complexe of geometrische 
beeldvervormingen, die worden veroorzaakt door 
oneffenheden in het schermoppervlak, worden 
dankzij deze intuïtieve functie snel verholpen.

 Stand voor overdag
 De geprojecteerde afbeelding is bij heldere 
verlichting soms moeilijk te zien. De Daytime 
Mode maakt gebruik van technologie voor 
beeldkwaliteitcorrectie om het effect van licht 
tegen te gaan en voor duidelijke, levendige 
beelden te zorgen.

Geen verblinding of schaduwen
 Traditionele projectoren verblinden de gebruiker. 
De unieke Hitachi Ultra-Short-Throw technologie 
zorgt ervoor dat u niet meer tussen de projector 
en het scherm in staat, waardoor het licht niet in 
uw ogen schijnt.

Bestaande technologie De ultra korte 
projectietechnologie 
van Hitachi

Normal  Stand voor overdagVoor Na

MS-1WL Wireless Multifunctional 
Switcher/Scaler

SB-1 Switcher

*De compatibele Solution producten zijn: MS-1WL Wireless Multifunctional Switcher/Scaler en SB-1 Switcher. Voor meer informatie en specifi caties verwijzen wij u naar onze website www.hitachidigitalmedia.com.

Accentualizer-technologie

HDCR (High Dynamic Contrast Range)

Ultra prestatiefuncties

De originele Hitachi-technologie zorgt ervoor dat beelden er nog

realistischer uitzien door het accentueren van de (1) scherpe beeldkwaliteit,

(2) glans en (3) schaduwen om beelden er nog zuiverder uit te laten zien op

een toestel met plat beeldscherm. U kunt de effecten ook met drie niveaus

aanpassen volgens uw omgeving zodat de kleuren van geprojecteerde

beelden de werkelijke kleuren zijn van de voorwerpen die ze vertegenwoordigen.

Wanneer middelmatig presterende projectoren worden gebruikt in kamers

met veel licht, worden de donkere kleuren van een beeld slechter en

worden de beelden onduidelijk. Met behulp van deze functie worden wazige 

beelden als het gevolg van de kamerverlichting of lichtbronnen buiten 
gecorrigeerd, en er treedt een effect op dat gelijkwaardig is aan het verhogen 
van het contrast. Dit levert heldere beelden op, zelfs in kamers met veel licht.

Compatibel met Hitachi Solution producten
Alle nieuwe modellen met ultra korte projectietechnologie zijn volledig compatibel met onze innovatieve 
Hitachi Solution producten*, die de interactiviteit verhogen, de installatie vereenvoudigen en eenvoudig 
meerdere toestellen met complexe verbindingen aankunnen. Met 2 USB type A inputs kunnen zowel de 
optionele draadloze adapter als één van onze Solution producten tegelijkertijd gebruikt worden.

HDCR + Eco-modus
Het inschakelen van HDCR en het activeren van Eco-modus levert een 
helderheid op met een  uiterlijk dat dicht aansluit bij de Normale modus 
terwijl de lamphelderheid wordt onderdrukt tot het Eco modus-niveau 
en het elektriciteitsverbruik tot circa 30% wordt verlaagd. Dit levert 
heldere beelden op, zelfs in Normale modus.

Scherpte Glans Schaduw

AAN             UIT AAN             UIT AAN             UIT

Kamer met veel licht HDCR aan

▼
 C

LE
AR

HDCR uit

HDCR uit + Eco Modus HDCR aan + Eco Modus

▲

Ultra fl exibiliteit

De Ultra Short Throw-
projectoren zijn eenvoudig 
te installeren en erg 
gebruiksvriendelijk. Met 
de wandbevestiging en de 
optionele tafelvoet kan elk 
whiteboard, elke wand en elk 
tafelblad een projectievlak 
worden.

Valse/hoge plafonds
Ruimtes met lastige plafonds 
– de Ultra Short Throw 
projectoren kunnen aan de 
wand gemonteerd worden, 
zodat problemen in verband met 
grote leegtes boven verlaagde 
plafonds tot het verleden 
behoren.

Etalage
Ultra Short Throw Technology 
opent nieuwe mogelijkheden 
in de retailsector en digitale 
reclameborden. Van etalages tot 
plattegronden in luchthavenlounges, 
de afbeeldingen kunnen 
geprojecteerd worden op 
oppervlakken die nooit mogelijk 
leken.

 Entertainment
Dichter bij de actie dan 
ooit tevoren. Word als het 
ware ondergedompeld 
in de actie door grote 
schermen te projecteren voor 
gaming en video’s zonder 
schaduweffecten.

 Achtergrondprojectie
Ideaal voor achtergrondprojectie 
dankzij de korte projectie-afstand, 
die resulteert in een schone en 
compacte ruimtebesparende 
installatie.

Ultra draadloze connectiviteit

Intelligente apparaatbediening  
Via de draadloze USB-adapter in de projector en het gebruik van onze applicatie 
‘Projector Quick Connection’, kunnen projectors bediend worden vanaf een tablet 

of smartphone.  
*Onze applicatie ‘Projector Quick Connection’ kan gedownload worden van de App StoreSM. Beschikbaar voor gebruik met de volgende 
bestandsindelingen: jpg, bmp, png, gif, PDF, Excel®, Word®, PowerPoint®, Keynote®, Cijfers®, Pagina’s® en Webpagina’s. U moet een 
draadloze USB-adapter gebruiken.

 Draadloze mogelijkheden en netwerk functionaliteit
Alle projectoren uit de Ultra-Short-Throw reeks van Hitachi kunnen verbinding 
maken met uw draadloos netwerk, zodat u draadloos lessen of presentaties 
van uw laptop kunt tonen. Via de draadloze USB adapter communiceert de 
projector rechtstreeks met uw computer. Deze USB adapter ondersteunt alle 
IEEE802.11b/g/n netwerken. 

Zonder access point communicatie Met access point communicatie Access point

Optionele draadloze 
USB adapter

Optionele draadloze 
USB adapter

Ultra netwerkfuncties

Crestron RoomView™ Software
RoomView™ software biedt een op maat aanpasbare interface om apparatuur 
op afstand vanaf één computer te monitoren, beheren en bedienen. 
Projectoren met RoomView Connected™ Projector Support - met Crestron 
inside – kunnen al een directe verbinding maken met de RoomView Express 
software. De ingebouwde netwerkverbinding biedt statusinformatie en 
technische ondersteuning op afstand, zodat uw les of vergadering niet hoeft te 
worden onderbroken. Broadcast messaging zorgt voor een veilige omgeving. 
Instructeurs kunnen een spoedmemo naar het hoofdkantoor sturen en 
beheerders kunnen presentatoren in een bepaalde ruimte met één druk op de 
knop waarschuwen. Verder stelt u eenvoudig in dat alle projectoren automatisch 
aan het eind van de dag worden uitgeschakeld, waarmee u bespaart op energie 
en op uw lampen.

 De Ultimate Short Throw range biedt fl exibele netwerkmogelijkheden. 
Beheerders kunnen eenvoudig diverse acties inplannen voor meerdere 
projectoren op het netwerk, waaronder automatische aan/uit schakeling en 
gecentraliseerde rapportages. De slimme ‘berichtenfunctie’ zorgt er ook voor 
dat er berichten/boodschappen kunnen worden weergegeven via meerdere 
projectoren; direct of op een later – vooraf bepaald - tijdstip. Ideaal voor 
informatie die snel en over een groot gebied verspreid moet worden.

Beheerder regelstand
De beheerder beheert tot maar liefst 50 computers (Clients) en kan tot maar 
liefst vier computers selecteren waarvan geprojecteerd wordt.

Optionele 
desktopmontage 
TT-03

Netwerkpresentaties
Projecteer stilstaande of bewegende beelden vanaf één of meer computers 
in het netwerk. Met de enkelvoudige pc-modus kunt u één computer op 
het netwerk selecteren, terwijl u met de multi pc-modus tot maar liefst vier 
computers kunt gebruiken.

Interactief leren
De CP-TW2503 en CP-TW3003 bevat sensoren

(afzonderlijk verkocht) die vingertoetsactiviteit

detecteren op het schermgebied. Samen met de

toonaangevende Hitachi Starboard™ -software

kunnen gebruikers het gepresenteerde materiaal

annoteren en er op interactieve wijze gebruik van

maken. In plaats van zomaar statische beelden te

tonen, kunnen studenten en leerkrachten als nooit

tevoren met het schermmateriaal werken, zodat ze

geïnteresseerd en betrokken raken en de leerstof tot

leven komt. Vingertoetsinteractiviteit is steeds een

extra optie, die zelfs na de aankoop beschikbaar is.

Automatische kalibratie
De automatische kalibratie gebeurt in 6 seconden met 

een druk op de knop van de afstandsbediening.

Tekenen zonder pc
Dankzij de IWB-modus zonder pc kunnen gebruikers 
rechtstreeks op een afbeelding tekenen vanaf een 
documentcamera en andere toestellen. Er zijn heel 
wat foto’s en sjablonen opgeslagen in de projector, 
zodat gebruikers rechtstreeks op foto’s en sjablonen 
kunnen tekenen zonder dat ze een pc hoeven aan 
te sluiten. Er zijn drie manieren om de interactieve 
projectoren te gebruiken. Hetzij zonder pc of met 
behulp van de meegeleverde I-Pro Interactive software 
of met de meegeleverde Hitachi StarBoard™ Software.  

Interactieve functies (alleen CP-TW2503 en CP-TW3003) 

Meervoudige interactieve pennen
Met maximaal vier interactieve pennen kunnen 
leerlingen zoveel meer dan gewoon kijken - ze 
kunnen communiceren met de inhoud op het 
scherm. Leerlingen vinden het meer dan ooit 
leuk om antwoorden te geven, hun kennis te 

demonstreren en betrokken te zijn bij de lessen.

Multi screen
Voor bredere toepassingen kunnen twee 
projectoren gecombineerd worden via een enkele 
PC voor doorlopend tekenen over uitgebreide 

schermen.

Windows 8 multi touch
Dankzij Windows 8 multi touch kunnen gebruikers 
met touch-geactiveerde Windows 8 systemen 
de PC rechtstreeks vanaf het interactieve scherm 
bedienen met tot maar liefst vier pennen.

Geprojecteerd beeld 1 Geprojecteerd beeld 2

Computer 1 
(Client)

Computer 2 
(Client)

Computer 3 
(Client)

Computer 4 
(Client)

Beheerder 
(Host)

Projector

* Facilitator regelstand ondersteunt alleen LiveViewer 6 (Windows applicatie).

Afgebeelde model: CP-TW3003

FT-01 Finger touch unit


