
Projetores de instalação com resolução 
WUXGA com brilho de 4000 – 5000 lumens 

Projetores 
VPL-CH350,
VPL-CH355,
VPL-CH370 e
VPL-CH375
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No que diz respeito à aquisição de 
equipamento para salas de aulas ou reuniões 
de médias e grandes dimensões, o custo é um 
fator fundamental. O VPL-CH350, VPL-CH355, 
VPL-CH370 e o VPL-CH375 são uma escolha 
económica que não compromete a qualidade 
de imagem. 

Brilho 
extraordinário, 
baixo custo de 
aquisição total 

Estes projetores produzem imagens WUXGA excecionais, com 
um brilho de entre 4000 e 5000 lumens, e incluem várias 
funcionalidades de poupança de energia para manter o 
consumo de energia baixo. Uma vez que utiliza a tecnologia 
de painéis única 3LCD BrightEra™ da Sony, as imagens 
são mais brilhantes e estáveis, as cores mais consistentes, 
vívidas e naturais e, para além disso, o tempo de vida útil da 
lâmpada é muito maior.

VPL-CH350, VPL-CH355, VPL-CH370 e VPL-CH375

Conetividade com HDBaseT™  
Os projetores VPL-CH355 e VPL-CH375 permitem 
uma conetividade simples com um único cabo, 
através do sistema de interface digital de HDBaseT™ 
(vídeo, áudio, controlo, Ethernet). É uma solução de 
transmissão digital económica, de longa distância e 
alta qualidade. 

O VPL-CH350, VPL-CH355, VPL-CH370 e o VPL-CH375 
são uma excelente opção para os setores empresarial 
e educacional: fáceis de utilizar, de baixa manutenção 
e garantem a projeção de qualidade ultra elevada 
que espera da Sony.



Todos os projetores vendidos na UE, 
Noruega e Suíça incluem um pacote de 
PrimeSupport de 3 anos para o projetor e 
1 ano/1000 horas para a lâmpada. Este 
pacote oferece serviços e vantagens únicas 
para além da garantia padrão: garantia 
PrimeSupport de 3 anos para o projetor e 1 
ano/1000 horas para a lâmpada.

Serviço de atendimento telefónico gratuito 
(00800 7898 7898) em 5 idiomas

Recolha, reparação e devolução em 
qualquer local dentro da UE, Noruega e Suíça.

Além disso, é possível adquirir pacotes 
opcionais PrimeSupport Plus, que permitem 
melhorar adicionalmente a assistência 
de 3 anos e proporcionar uma maior 
tranquilidade:-

• Uma extensão de 2 anos do pacote 
PrimeSupport de 3 anos, para assegurar 
apoio especializado a longo prazo, 
assistência técnica e reparações durante 
5 anos, a partir da data de aquisição.

• Disponibilização de uma unidade de 
empréstimo para coberturas de 3 e 5 
anos, a fim de assegurar um impacto 
mínimo na atividade de negócio do 
cliente em caso de falha do produto.

Fornece uma qualidade de imagem 
superior, imagens substancialmente mais 
brilhantes e uma maior eficiência.

Imagem WUXGA de alta 
resolução 
Detalhes de resolução WUXGA incríveis 
(1920 x 1200). São projetadas imagens 
extremamente nítidas e detalhadas, mesmo 
num ecrã de grandes dimensões. 

Tecnologia 3LCD BrightEra™ 
Os painéis avançados 3LCD BrightEra™ 
produzem um brilho elevado de entre 4000 
e 5000 lumens, com uma maior fiabilidade 
e reprodução de cores naturais e vívidas.

Função de ajuste da lente 
Com um intervalo de ajuste da lente de 
+/- 5% na vertical e +/- 4% na horizontal, 
o projetor pode ser colocado de forma a 
obter uma projeção perfeita e uma maior 
flexibilidade de instalação, evitando todos 
os obstáculos no teto. 

Distância de projeção de 1.5:1 a 
2.2:1 
O VPL-CH350, VPL-CH355, VPL-CH370 e o 
VPL-CH375 oferecem uma distância de 
projeção que se adapta à maior parte das 
salas de aulas e reuniões de médias ou 
grandes dimensões.

Concebido para não se notar 
Graças ao seu perfil de chassi discreto, o 
projetor irá passar totalmente despercebido 
no teto ou parede em que estiver instalado.

Instalação flexível  
Para além do design inteligente e 
contemporâneo, o VPL-CH350, VPL-CH355, 
VPL-CH370 e o VPL-CH375 proporcionam 
uma excelente flexibilidade de instalação. 
Graças às funcionalidades de zoom/
ajuste da lente e correção de imagem, 
todas as imagens são ajustadas ao ecrã, 
mesmo a partir de ângulos de projeção 
desalinhados.

Funcionalidades de poupança de 
energia avançadas 
A tecnologia de lâmpada avançada 
permite funcionalidades de poupança de 
energia robustas. O modo de intensidade 
luminosa automática oferece um maior 
controlo do brilho e economiza bastante 
energia quando se deixa o projetor ligado 
sem que este esteja a ser utilizado. Durante 
a projeção, o modo Imagem Automática 
ajusta automaticamente a saída de 
luz para se adequar à cena projetada. 
Quando precisa de cortar a imagem 
temporariamente, a saída de luz pode ser 
completamente desativada para minimizar 
o consumo de energia.

Redução da intensidade 
luminosa da lâmpada ECO
Reduza o consumo de energia e o brilho 
em 10-15%. Defina um período de tempo 
para que o consumo de energia e o brilho 
reduzam para 30% se o projetor não estiver 
em utilização. Assim que um novo sinal for 
detetado, o brilho volta imediatamente para 
os 100%.  

Ligar/Desligar Imagem ECO - 
(Ligar/Desligar imediatos)
Reduza o consumo de energia para 30%, 
economizando em custos e horas de 
utilização da lâmpada. É útil no caso de 
intervalos de aulas ou para redirecionar 
a atenção do ecrã numa reunião 
empresarial, uma vez que não tem de ser 
desligado completamente, o que pode ser 
dispendioso em termos de tempo.

4000/3000 horas de tempo de 
vida útil da lâmpada
Tecnologia de lâmpada avançada e  
um sistema de arrefecimento eficiente que 
garante um maior tempo de vida útil da 
lâmpada. Recomenda-se a substituição 
da lâmpada após 3000 horas no modo de 
lâmpada padrão no caso do VPL-CH370 e 
VPL-CH375 e 4000 no caso do VPL-CH355 e 
do VPL-CH350.

Funcionalidades

PrimeSupport

As funcionalidades de poupança de energia garantem um consumo de energia baixo e um elevado tempo de vida útil da lâmpada:

Ideal para:

• Educação

•  Pontos de interesse para visitantes  
e museus

• Apresentações empresariais

• Sector público



VPL-CH350 VPL-CH355 VPL-CH370 VPL-CH375

Sistema de visualização Sistema 3LCD

Dispositivo de visualização

Dimensão da área de 
visualização efetiva

0,64" (16,3 mm) × 3, Rácio de aspeto: 16:10

Número de píxeis 6 912 000 (1920 x 1200 x 3) píxeis

Formato de imagem 16:10

Lente de projeção

Zoom Manual (rácio: aprox. x 1,45)

Focagem Manual 

Ajuste da lente Manual (Vertical: +/- 5%, Horizontal: +/- 4%)

Rácio de projeção 1.5:1 a 2.2:1

Fonte de luz Lâmpada de mercúrio de pressão ultra elevada, tipo 250 W Lâmpada de mercúrio de pressão ultra elevada, tipo 280 W

Intervalo de substituição da lâmpada recomendado
3000 H / 4000 H / 5000 H (Modo lâmpada: Alto / Padrão / Baixo) 

Filtro sincronizado com substituição de lâmpada
2500 H / 3000 H / 3500 H (Modo lâmpada: Alto / Padrão / Baixo) Filtro sincronizado com 

substituição de lâmpada

Tamanho do ecrã 40" a 300" (1,02 m a 7,62 m) (medido na diagonal)

Saída de luz (Modo: Alto / Padrão / Baixo) 4000 lm / 3200 lm / 2600 lm 5000 lm / 3600 lm / 3100 lm

Saída de luz de cor (Modo: Alto / Padrão / Baixo) 4000 lm / 3200 lm / 2600 lm 5000 lm / 3600 lm / 3100 lm

Relação de contraste (branco total / preto total) 2500: 1

Ruído acústico (Modo de lâmpada: Alto / Padrão / Baixo) 36 dB / 33 dB / 29 dB 38 dB / 35 dB / 29 dB

Frequência de varrimento 
visualizável

Horizontal 19 kHz a 92 kHz

Vertical 48 Hz a 92 Hz 

Resolução do ecrã

Entrada de sinal  
de computador

Resolução máxima do ecrã: 1920 x 1200 pontos *1 / Resolução de visualização do painel: 1920 x 1200 pontos

Entrada de sinal de vídeo 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p

Sistema de cores NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N

Correção de imagem distorcida Vertical: Máx. +/- 30 graus, horizontal: máx. +/- 20 graus

Idioma OSD 24 idiomas (inglês, francês, alemão, italiano, espanhol, português, japonês, chinês simplificado, chinês tradicional, coreano,
russo, holandês, norueguês, sueco, tailandês, árabe, turco, polaco, vietnamita, persa, indonésio, finlandês, húngaro, grego)

ENTRADA/SAÍDA
(Computador / Vídeo /
Controlo)

INPUT A Conetor de entrada RGB / YPbPr: mini D-sub de 15 pinos (fêmea), conetor de entrada de áudio: minificha estéreo

INPUT B / INPUT C Conetor de entrada de HDMI: HDMI de 19 pinos, suporte para HDCP

S VIDEO IN Conetor de entrada S-vídeo: Mini DIN de 4 pinos

VIDEO IN Conetor de entrada de vídeo: tomada RCA

OUTPUT Conetor de saída de monitor*2: mini D-sub de 15 pinos (fêmea), conetor de saída de áudio*2: minificha estéreo

REMOTE D-sub de 9 pinos (macho)

LAN RJ45, 100BASE-TX RJ45,100BASE-TX (partilhado com HDBaseT) RJ45, 100BASE-TX RJ45,100BASE-TX (partilhado com HDBaseT)

HDBaseT - RJ45, 4 Play - RJ45, 4 Play

USB Tipo A, Tipo B

MICROPHONE IN Minificha

Coluna 12 W × 1 (monaural)

Temperatura operacional (Humidade operacional) 0 °C a 40 °C / 32 °F a 104 °F (20% a 80%; sem condensação)

Temperatura de armazenamento (Humidade  
de armazenamento)

-10 °C a +60 °C / -14 °F a +140 °F (20% a 80%; sem condensação)

Requisitos de energia 100 V a 240 V CA, 3,6 A a 1,6 A, 50/60 Hz

Consumo de energia
(Modo de lâmpada:  
Alto / Padrão/Baixo)

100 V a 120 V CA 353 W / 285 W / 265 W 388 W / 315 W / 279 W

220 V a 240 V CA 334 W / 272 W / 254 W 367 W / 299 W / 266 W

Consumo de energia  
em modo de espera
(Modo de espera: Padrão / 
Baixo)

100 V a 120 V CA 4,7 W / 0,5 W 6,1 W / 0,5 W 4,7 W / 0,5 W 6,1 W / 0,3 W

220 V a 240 V CA 4,9 W / 0,5 W 6,2 W / 0,5 W 4,9 W / 0,5 W 6,2 W / 0,5 W

Dissipação de calor
100 V a 120 V CA 1204 BTU 1323 BTU

220 V a 240 V CA 1139 BTU 1252 BTU

Dimensões externas (L × A × P) Aprox. 406 x 113 x P 330,5 mm (15 31/32 x 4 7/16 x 13 pol.) (sem saliências)

Peso Aprox. 5,7 kg / 12 lb

Acessórios fornecidos Comando remoto RM-PJ8 (1), Bateria de lítio: CR2025 (1), Cabo de alimentação CA (1), Capa de lentes (1), Manual de consulta rápida (1), Instruções de funcionamento (CD-ROM) (1), Aplicação 
"Presentation Station for Network Presentation" (CD-ROM) (1)

Especificações

Acessórios fornecidos Acessórios opcionais

Lâmpada de projetor (para substituição) 
LMP-C250

(VPL-CH355)

Lâmpada do projetor  
LMP-C281

(VPL-CH375)

Módulo USB sem fios  
IFU-WLM3

Para ver todas as funcionalidades, consulte pro.sony.eu/installation 

Distribuído por
A Sony é a fornecedora líder de soluções AV/TI para empresas numa vasta gama de setores, incluindo Multimédia e Difusão, Videovigilância, Medicina, Cinema digital 

e Exposições. Oferece produtos, sistemas e aplicações para permitir a criação, a manipulação e a distribuição de conteúdo audiovisual digital que acrescenta valor às 

empresas e aos respetivos clientes. Com mais de 25 anos de experiência no fornecimento de produtos líder de mercado e inovadores, a Sony encontra-se na posição ideal 

de oferecer qualidade e valor excecionais aos seus clientes. Ao colaborar com uma rede de parceiros tecnológicos estabelecidos no mercado, a Sony fornece soluções 

completas que satisfazem as necessidades dos clientes através da integração do software e dos sistemas para alcançar os objetivos empresariais e individuais de cada 

organização. Para mais informações, visite a página www.pro.sony.eu

Acompanhe-nos no Twitter em @SonyDisplays
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*1 Disponível para sinal VESA Reduced Blanking. *2 Desde INPUT A.


