حلول العرض في مجال التعليم

إعادة تعريف
البيئات التعليمية
لجيل جديد
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بث روح اإللهام في
الجيل المقبل من الطالب
أضف اإلبداع واإللهام إلى البيئات التعليمية الحديثة وأشرك كل طالب باستخدام
مجموعتنا من أجهزة العرض التعليمية .ومن القاعات الدراسية التفاعلية الصغيرة إلى
قاعات المحاضرات الكبيرة ،تق ِّدم جميع منتجاتنا الحل األمثل ،أيًا كان نوع مساحتك
التعليمية .وأيًا كان حجم جمهورك ،يمكنك االعتماد على الصور المذهلة والميزات
المتنوعة والتشغيل السهل .وبخالف شاشات العرض المسطحة التقليدية ،تقدم كل
منتجاتنا من أجهزة العرض حجم صورة قابالً للتوسع لتزويد الجميع بالمشاهدة المثلى.
لحجم العرض أهمية خاصة
يمكنك عرض صور قابلة للتوسع بحجم يصل إلى
 500بوصة ،وإنشاء تجربة التعلم األكثر جاذبية في أي
غرفة من أي حجم ،دون قيود شاشات العرض المسطحة.
ويمكنك أيضًا إنشاء حجم صورة أمثل وتزويد الجميع
بالمشاهدة الرائعة ،من دون الحاجة إلى التكبير أو تفويت
أي محتوى مهم.
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التقنية الرائدة
ُتعد إبسون الشركة األولى في مجال أجهزة العرض منذ عام
 ،12001ويسهُل معرفة السبب .تنتج تقنيتنا  3LCDصورً ا
تصل إلى ثالثة أضعاف سطوع أجهزة العرض المنافسة،2
ويقدم كل جهاز مكتمل الميزات حالً كامالً لمتطلباتك
التعليمية الفردية.

المحسن
التع ّلم
َّ

سهولة المشاركة

يمكنك إضافة الميزة التفاعلية إلى الدروس من خالل الرسم
بشكل مباشر على المحتوى
ووضع التعليقات التوضيحية
ٍ
المعروض بالكامل .ويمكنك الجمع بين اللمس باإلصبع
والميزة التفاعلية باستخدام قلمين وبين الميزة االختيارية
للبث والمشاركة لخلق بيئة تعليمية طبيعية ُتشرك الطالب
وتحقق نتائج حقيقية.

تمتاز كل منتجاتنا من أجهزة العرض بإمكانات اتصال
متنوعة ،وبساطة اإلعداد واستخدام ،مع احتوائها على
ميزات وتطبيقات شاملة لجعل مشاركة المعلومات عملية
سهلة وجذابة .ومن االتصال السريع بأجهزة كمبيوتر الجميع
إلى الوصول السلكيًا للهواتف الذكية واألجهزة اللوحية،
تضيف منتجاتنا التفاعل والمشاركة إلى أي بيئة تعليمية.
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لحجم العرض أهمية خاصة

58

%

يمكن أن يؤدي عرض الصورة المناسبة للغرفة إلى إحداث تأثير هائل في مستويات
التركيز واالستمتاع والفهم .وعلى طرف النقيض من شاشات العرض المسطحة،
تقدم منتجاتنا من أجهزة العرض حجم صورة قابالً للتوسع؛ وبالتالي أيًا كان نوع الغرفة،
فإن كل طالب يحصل على مشاهدة مثالية من دون فقد جودة الصورة أو الحاجة إلى
بشكل مستمر.
تعديل مستوى التكبير/التصغير
ٍ

من الطالب ال يستطيعون
قراءة كل المحتوى على
شاشة مسطحة بحجم
 70بوصة
3

الشاشة المثالية ألي مساحة
وف ًقا لدراسة حديثة أعدتها ،Radius Research
ال يستطيع  58في المائة من الطالب في قاعات دراسية
عادية قراءة كل المحتوى المعروض على شاشة مسطحة
بحجم  70بوصة .3ويمكن تكييف الشاشات القابلة للتوسع
من إبسون بما يتواءم مع أي مكان باستخدام شاشة يصل
حجمها إلى  100بوصة لمنتجاتنا من حلول التعليم التفاعلي،
وتصل إلى  500بوصة ألجهزة العرض المعدّة للتركيب.4

أنشئ حجم الشاشة األمثل لتكرار تجربة سطح المكتب
للجميع (بنا ًء على حجم غرفة يبلغ  3 × 4أمتار).

عرض
بحجم

60
بوصة

العرض بحجم  60بوصة يبدو مثل
الرؤية على شاشة مقاس  14بوصة

عرض
بحجم

100
بوصة

العرض بحجم  100بوصة يبدو مثل الرؤية
على شاشة مقاس  25.2بوصة

مسافات المشاهدة الفعالة
اعرض صورً ا بدقة تصل إلى الوضوح العالي الكامل
( )Full HDلالستنساخ الطبيعي لشاشات أجهزة الكمبيوتر
ِّ
تضخم الشاشات
المحمول واألجهزة الذكية .ويمكن أن
المسطحة المحتوى المعروض عن طريق التكبير فقط؛
ما يؤدي حتمًا إلى فقد الجودة والمحتوى ،إال أن منتجاتنا
من أجهزة العرض تعمل ببساطة على تكبير الصورة الرائعة
نفسها للحفاظ على  %100من المحتوى.

70
بوصة

100
بوصة

65
بوصة

استنا ًدا إلى طول غرفة نموذجي يبلغ  6أمتار

سهولة المشاهدة
يمكن للشاشات المسطحة المجهّزة بالنموذج اللوني RGB
(األحمر واألخضر واألزرق) أن تظهر وكأنها مقسمة
إلى وحدات بكسل عند مشاهدتها عن قُرب لفترات طويلة؛
ما يُحتمل أن يؤدي إلى إرهاق العينين .وتنتج أجهزة
العرض من إبسون صورً ا تتضمن عد ًدا أقل من تقسيمات
ً
مقارنة بالشاشات المسطحة؛ وبالتالي يمكن
وحدات البكسل
مشاهدتها بطريقة مريحة لفترات طويلة حتى في البيئات
زاهية اإلضاءة.
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شاشة مسطحة

عروض إبسون

قاعة مظلمة

قاعة مضيئة

بال انعكاس
شاهد المحتوى بوضوح من دون وهج حتى في البيئات
التعليمية التي تتسم بسطوع أعلى .وتمتاز الصور بإشراقها
ووضوحها وخلوها من االنعكاس ،في حين تعمل ميزة ضبط
اإلضاءة تلقائيًا على اكتشاف ظروف الضوء المحيط في
القاعة ،وتغيِّر مستوى السطوع وف ًقا لذلك.
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ما يصل إلى

 3أضعاف

ً
مقارنة بأجهزة العرض DLP
السطوع
أحادية الشريحة  ،من دون تأثير
قوس قزح
2
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الجودة من خالل التقنية
تجمع تقنية  3LCDالمملوكة لنا بين الدقة العالية والسطوع
الذي يصل إلى  8,000لومن واأللوان الغنية إلنتاج صور
مشرقة وجذابة حتى في القاعات الدراسية زاهية اإلضاءة.
وعالو ًة على ذلك ،فإن اللوحات البصرية الثالث ذات الحالة
الصلبة في صميم كل جهاز عرض تسمح بالمزج السلس
لأللوان إلنتاج صور جميلة ومتسقة.

تقنية  3LCDمن إبسون – أكثر سطوعًا بما يصل إلى
2
ً
مقارنة بالتقنية المنافسة
ثالثة أضعاف

أجهزة العرض التقليدية التي تستخدم تقنية DLP
أحادية الشريحة

السطوع العالي

التباين األعلى ،والوضوح المذهل

يمكنك إلهام وتحفيز الطالب عن طريق إضفاء الحيوية على
الموضوعات باستخدام أسطع الصور وأكثرها ثرا ًء
باأللوان .ومن السهل قياس سطوع منتجاتنا من أجهزة
العرض؛ ألننا نذكر المستويات الحقيقية لك ٍّل من انبعاث
الضوء الملون وانبعاث الضوء األبيض .وأيًا كان
الموضوع ،يمكنك االعتماد على ذلك المستوى من السطوع
لكل المحتوى على الشاشة بالكامل.

اعرض كل التفاصيل حتى على أكبر الشاشات حجمًا بنسب
تباين عالية تصل إلى 50,000 .1:وهذا يعني أن أسطع
درجة من اللون األبيض تكون أكثر سطوعًا  50,000مرة
من أحلك درجة من اللون األسود؛ وهي درجة اختالف
تضفي الحيوية على المحتوى بالتفاصيل شديدة الوضوح
بشكل ال يصدق.
والثرية
ٍ
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*with Epson Projectors

الوضوح العالي الكامل للدقة التامة
تعمل منتجاتنا من أجهزة العرض المجهّزة بتقنية WUXGA
ودقة الوضوح العالي الكامل على استنساخ كل التفاصيل
لزيادة وضوح أي شرح تعليمي .وتكون النصوص األكثر
وضوحً ا والصور عالية الوضوح أسهل على العين ،كما
تم ّكنك من إيصال رسالتك ،سواء عن قرب أو بصورة
تفاعلية مع مجموعة صغيرة أو من خالل التفاعل مع عدد
أكبر من الجمهور في قاعة محاضرات.

األلوان الحقيقية،
والتفاصيل الرائعة
تنتج تقنية  3LCDالمملوكة لنا صورً ا عالية الدقة مع ألوان ثرية ونابضة بالحياة بمستويات
سطوع تسمح بتقديم عروض واضحة وجذابة حتى في البيئات التعليمية جيدة اإلضاءة .وتعادل
الصور ما يصل إلى ثالثة أضعاف سطوع أجهزة عرض  DLPأحادية الشريحة ،2كما تحقق
مستويات من الجودة والتنوع والحرية اإلبداعية تفوق شاشات العرض المسطحة.
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التفاعل
والتعاون
تعمل حلولنا المخصّصة للتعليم التفاعلي على تحويل أي قاعة إلى بيئة تعاونية مُلهمة .ويمكن أن
يصبح الجميع جزءًا من عملية التعلم وذلك بفضل الشاشات التي يصل حجمها إلى  100بوصة
وتمنح الجميع مشاهدة واضحة من أي مكان في القاعة الدراسية .ويمكن أن يحقق المعلمون
تجارب تعلم رقمية تتناسب مع تطلعات وقدرات الطالب المتقدمين تقنيًا اليوم.

المستوى األفضل من التفاعل

التخطيط والتعاون على الدروس

يمكنك التفاعل والتعاون عن طريق إضافة التعليقات
التوضيحية على الشاشة التفاعلية بأكملها باستخدام لمسة
إصبع بسيطة أو أيٍّ من القلمين التفاعليين اللذين يتميزان
باستجابة عالية ويأتيان مجهّزين برأس صلب أو ناعم بما
يتناسب مع األسطح المختلفة ويمنح تجربة كتابة أكثر
طبيعية .ومن السهل تعيين سمات منفصلة ،والكتابة بأحد
القلمين والمحو باستخدام إصبع ،وحتى تكبير/تصغير
الصور وتحريكها وتمريرها ببساطة باستخدام أطراف
أصابعك .ويسهم العمر االفتراضي األطول للبطارية في
إبقاء فترات التعطل في أدنى حد ممكن .وتقدِّم بعض ُ
الطرز
أيضًا ميزة جديدة -وهي المقدِّم باإليماءات -للحفاظ على
انسياب الدروس بسالسة.

يمكنك مشاركة المحتوى المعروض مع أجهزة القاعة
الدراسية بسهولة والسلكيًا باستخدام برنامجنا المجاني
 .EasyMP Multi-PC Projectionويمكن تأكيد كل
األجهزة المتصلة على قائمة من الصور المص ّغرة ،وبعد
ذلك اختيار المحتوى وعرضه لمشاركته مع كل األجهزة.
وتأتي بعض أجهزة العرض مزوّ دة بترخيص لبرنامج
® SMART Notebookلمساعدتك على تهيئة قاعة
دراسية أكثر ديناميكية.

وظائف أجهزة الكمبيوتر المتعددة والمشرف
يمكنك تحسين التح ّكم وتوسيع إمكانات مشاركة المحتوى
للطالب والمعلمين مع تقديم العروض بسهولة من مجموعة من
األجهزة المتصلة بجهاز العرض عبر الشبكة أو اتصال مباشر
دون استخدام شبكة .ويمكنك إضافة الحرية والمرونة عن
طريق تزويد الجميع بفرصة لتبادل أفكارهم أثناء الدرس حتى
عندما ال يكونون موجودين في القاعات الدراسية.

الميزة التفاعلية على شاشات متعددة
يمكن تحقيق تجربة تعلم ال ُتنسى باستخدام حلين اثنين من
حلول التعليم التفاعلي من إبسون في الوقت نفسه إلنتاج
سطح تفاعلي سلس عمالق من شأنه إضفاء الحيوية على كل
جانب من جوانب الموضوع .وباستخدام وظيفة الشاشة
المقسّمة ،يمكن عرض المحتوى من مصدرين في وقت
واحد ،بما في ذلك كاميرا للمستندات.
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إضافة التعليقات التوضيحية دون جهاز الكمبيوتر
يمكن وضع المالحظات ومشاركتها ومناقشتها وطباعتها
ببساطة باستخدام عناصر التحكم المعروضة على الشاشة
دون التوصيل بجهاز كمبيوتر؛ ما يحافظ على تركيز الجميع
على المناقشة.

ال تتوفر بعض الميزات في جميع المنتجات .يُرجى االطالع على المواصفات في الصفحات من  24إلى .31
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حلول التعلم
الفعّال
عالم التدريس يتغيَّر ،مع تطوُّ ر توقعات وقدرات الطالب جنبًا إلى جنب مع فهمهم للتقنيات
الجديدة .وهناك مجموعة واسعة من حلول التفاعل واالتصال تبسِّط تطوير وتقديم تجارب
تعليمية مبتكرة ومتصلة تعمل ح ًقا على بث روح اإللهام والتحفيز والمشاركة.

سهولة الوصول إلى الشاشة الرئيسية
يمكن الوصول إلى وظائف وعناصر تحكم جهاز العرض
من الشاشة الرئيسية الشاملة؛ وهي لوحة تحكم يسهل
الوصول إليها وتم ّكنك من تغيير المصادر وغير ذلك مع
الحفاظ على انسياب عروضك التقديمية ودروسك بسالسة.

مطابقة الشاشة
يمكنك توفير الوقت عن طريق إرسال المحتوى مباشر ًة
من جهازك إلى شاشة جهاز العرض دون اتصال بالشبكة.
ويدعم برنامج مطابقة الشاشة كالً من ®Miracast
و ،5Intel WiDiكما يعمل عن طريق إجراء اتصال
 Wi-Fiمباشر ند للند للبث والمشاركة.

برنامج EasyMP Multi-PC Projection
يمكنك مشاركة المحتوى بسهولة عبر الشبكة من خالل
الربط بعد ٍد يصل إلى  50جهاز كمبيوتر .ويمكن عندئ ٍذ
للمعلم استخدام وظيفة المشرف لتحديد عد ٍد يصل إلى أربعة
بشكل متزامن لعرض المحتوى منها على الشاشة.
أجهزة
ٍ
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تطبيق Epson iProjection
يمكنك االتصال السلكيًا بشبكة جهاز العرض وتقديم
العروض مباشر ًة من جهاز ذكي يعمل بنظام التشغيل
 iOSأو Android؛ ما سيسهل بصورة أكبر التفاعل مع
طالب القاعة الدراسية وجمع األفكار منهم .ويمكنك استخدام
ميزة إضافة التعليقات التوضيحية للتفاعل اللحظي مع
الصور باستخدام قلم رقمي أو قلم تمييز أو ممحاة.

1

صِ ل جهازك المتنقل بشبكة جهاز العرض

تطبيق  Epson iProjectionألجهزة
Chromebook
يمكنك التنقل في جنبات القاعة ومشاركة محتوى جهاز
 Chromebookدون عناء باستخدام االتصال الالسلكي
بجهاز عرض القاعة الدراسية .ويمكنك عرض المحتوى من
جهاز  Chromebookواحد من خالل تطبيق Epson
 iProjectionألجهزة  Chromebookأو استخدام
برنامج  Epson Multi-PC Projectionواالستعانة
بوظيفة المشرف لتحديد المحتوى وعرضه من عد ٍد يصل
إلى أربعة أجهزة  Chromebookفي وقت واحد.

2

ابدأ تشغيل التطبيق وحدّد جهاز العرض
المتصل

3

حدّ د صفحة الويب أو المستند أو الصورة
ً
جاهزا لالنطالق
المطلوب عرضها ،وستكون بذلك

التفاعل والتعاون باستخدام SMART

التحكم عن ُبعد

لقد تحالفنا مع شركة البرمجيات الرائدة  SMARTإلتاحة
خيارين يساعدان المعلمين على تهيئة قاعة دراسية ديناميكية
بحق .وتجمع حزمة أجهزة العرض التفاعلية بين جهاز
عرض من إبسون وبرنامج  ،SMART Notebookفي
حين تدمج حزمة لوحة الكتابة التفاعلية جهاز عرض غير
تفاعلي من إبسون في حل  SMARTمكتمل الوظائف.

يمكنك مراقبة أجهزة عرض متعددة والتحكم فيها في وقت
واحد باستخدام برنامج Epson EasyMP Network
Monitor؛ وهو أداة مفيدة تسمح لمديري تقنية المعلومات
والمنشآت والشبكات بفحص حالة أجهزة العرض والتحكم
فيها من مصدر واحد .ويمكن تشغيل أجهزة العرض وإيقاف
تشغيلها عن بُعد ،والتبديل بين مصادر اإلدخال ،واستخدام
المكوّ ن اإلضافي لبث الرسائل بغرض إرسال رسائل
 JPEGيدوية أو مجدولة إلى جهاز عرض واحد أو أكثر.

ال تتوفر بعض الميزات في جميع المنتجات .يُرجى االطالع على المواصفات في الصفحات من  24إلى .31
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اإلسقاط القصير جدًا

تشجيع الطالب
على التفاعل والتعلّم
يمكنك إضافة المرونة والمشاركة إلى الدروس من خالل شاشة قابلة للتوسع بحجم يصل
إلى  100بوصة ،ومجموعة متنوعة من الميزات المتطورة رغم بساطتها .ويمكنك
احتضان العالم الجديد للتعليم من خالل تهيئة بيئة قاعة دراسية يمكن أن يحصل الطالب
منها على مشاهدة مثالية من أي مكان في القاعة ،ويمكن أن يقدموا من خاللها مساهمات
على الشاشة وحتى المشاركة باستخدام أجهزتهم الذكية الشخصية.

ما يصل إلى

10,000

ساعة كعمر افتراضي للمصباح

صور رائعة ومتميزة بحق
يمكنك جذب انتباه الطالب والحفاظ على اهتمامهم باستخدام
صور عالية الجودة ُتشركهم ح ًقا في الدروس .ويمكنك تقديم
محتوى يتجاوز شكل الشاشة العريضة مع درجة دقة تصل
إلى الوضوح العالي الكامل ،وإضفاء الوضوح من خالل
نسب التباين العالية التي تصل إلى 16,000.1:
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الفئة EB-600
ُ
الطرز  ،EB-670و ،EB-675Wو،EB-675Wi
و ،EB-680و ،EB-680Sو،EB-680Wi
و ،EB-685Wو ،EB-685Wiو،EB-685WS
و ،EB-695WiوEB-696Ui

الطراز EB-696Ui
دقة من نوع الوضوح العالي الكامل
ميزة تفاعلية على شاشات متعددة

إلهام من خالل المشاركة
أضف بُع ًدا جدي ًدا للتدريس عن طريق الكتابة والرسم
وإضافة المالحظات واألجوبة مباشر ًة على الشاشة .وتمتاز
ً
راحة في االستخدام ،مع
األقالم التفاعلية الجديدة بأنها أكثر
وجود رؤوس صلبة أو ناعمة وعمر أطول للبطارية بثالثة
أضعاف .وتحتوي بعض أجهزة العرض أيضًا على إمكانية
تحكم باللمس باإلصبع لتسهيل المشاركة بصور ٍة أكبر.

محسنة
إمكانات اتصال
ّ
يمكنك إجراء توصيالت متعددة بأجهزة الكمبيوتر،
ومشغالت أسطوانات  ،DVDوكاميرات المستندات،
وغير ذلك باستخدام مداخل  HDMIالثالثة .ويمكنك تغيير
المصادر بسرعة والحفاظ على انسيابية الدروس باستخدام
الشاشة الرئيسية الجديدة التي تمنح الوصول إلى الوظائف
وعناصر التحكم الرئيسية في جهاز العرض .وتمنح إمكانية
االتصال االختيارية عبر  Wi-Fiقدرً ا أكبر من حرية
الحركة.

تقديم عروض تفاعلية بال متاعب

اختيارات متنوعة من المساهمين

حافظ على تركيزك باستخدام وضع إضافة التعليقات
التوضيحية دون استخدام جهاز كمبيوتر؛ وذلك للوصول
الفوري إلى وظائف لوحة الكتابة ،والتحكم المباشر في
كاميرا المستندات من داخل جهاز العرض.

يمكن مشاركة المحتوى بين أفراد القاعة الدراسية باستخدام
وظيفة العرض من أجهزة كمبيوتر متعددة والتي تم ّكن ما
يصل إلى  50شخصًا من مشاركة المحتوى من أجهزة
الكمبيوتر الخاصة بهم .وتمنح وظيفة المشرف المحسّنة
المعلم وسيلة سهلة الختيار عد ٍد يصل إلى أربعة أجهزة منهم
لعرض محتواها على الشاشة في وقت واحد.

تصميم قلم جديد لكتابة مريحة ،واستجابة محسّنة ،وموثوقية
ّ
معززة
 3منافذ إدخال  HDMIواتصال السلكي اختياري
سماعة قوية مضمّنة بقدرة  16وات ومدخل ميكروفون
نسبة تباين تصل إلى 16,0001:
صُمم للعمل مع برنامج SMART Notebook
عمر مصباح  10,000ساعة في الوضع االقتصادي

تقديم عروض تفاعلية واسعة النطاق
يمكنك إنشاء سطح تفاعلي ضخم على شاشة عريضة ج ًدا
من خالل عمل اثنين من أجهزة العرض بسالسة مع أحدهما
اآلخر .وتعني اإلمكانية التفاعلية متعددة الشاشات أنه سيظل
ً
كاملة مع الميزات التفاعلية.
من الممكن استخدام الصورة

خيارات شاشة متنوعة االستخدامات
يمكنك إضفاء العمق على التعلّم باستخدام ميزة الشاشة
المقسّمة التي تعرض المحتوى من مصدرين مختلفين في
وقت واحد ،مثل خطة درس من جهاز كمبيوتر شخصي
وصورة ثابتة أو مقطع فيديو من كاميرا للمستندات.
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اإلسقاط القصير

تقديم عروض عالية
األداء دون تكلفة باهظة
ألهم الطالب بصور رائعة يصل حجمها إلى  116بوصة من  1.2متر فقط باستخدام
ُ
طرزنا من أجهزة العرض بنظام اإلسقاط القصير والتي تمتاز بمرونتها وقيمتها الكبيرة.
وأجهزة العرض هذه متنوعة االستخدامات ،ومعقولة التكلفة ،كما أنها بفضل الشاشة
القابلة للتوسع ،تجعل مشاركة المحتوى تجربة إبداعية وجذابة في القاعات الدراسية.

صور أكبر حج ًما وأكثر سطو ًعا

سهولة في اإلعداد واالستخدام

الفئة EB-5

يمكنك تغذية العقول النهمة للتعلم باستخدام صور الشاشة
الكبيرة مع ألوان نابضة بالحياة ،وتفاصيل واضحة ،وسطوع
عال يجعل المواد المرئية تبرز حتى في القاعات الدراسية
ٍ
المضاءة بالكامل .وبخالف شاشات العرض المسطحة ،تقدم
منتجاتنا من أجهزة العرض صورة قابلة للتوسع يمكن تغيير
حجمها بما يتناسب مع القاعة ،لضمان حصول الطالب دائمًا
على مشاهدة مثالية.

يمكن إخراج أفضل ما في الموضوع الذي تختاره باستخدام
أوضاع لونية بسيطة وعرض كل ما هو موجود على جهاز
الكمبيوتر أو جهاز  Macالخاص بك بسرعة وبسهولة من
خالل عرض  USBثالثي الوظائف من كابل واحد .ويمكنك
أيضًا إضفاء هويتك على القاعات الدراسية باستخدام شعار
المستخدم القابل للتخصيص.

ُ
الطرز  ،EB-520و ،EB-525Wو ،EB-530و،EB-530S
و ،EB-535WوEB-536Wi

عرض صور
بحجم يصل إلى

116
بوصة
من  1.2متر
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الطراز EB-536Wi
سطوع النبعاث الضوء الملون بمعدل  3,400لومن ،ودقة
WXGA
منفذ إدخال  HDMIلمحتوى الصوت والفيديو الرقمي
عمر افتراضي طويل للمصباح ( 5,000ساعة في الوضع
العادي 10,000/ساعة في الوضع االقتصادي)
تصحيح انحراف أفقي ورأسي
سماعة قوية مضمّنة بقدرة  16وات ومدخل ميكروفون
مراقبة وتحكم عن بُعد في الشبكة
ما يصل إلى قلمين تفاعليين ،وأدوات تفاعلية
تثبيت دون استخدام برنامج تشغيل ومعايرة تلقائية

اتصاالت سهلة
ً
أصبح االتصال بأحدث األجهزة الرقمية بسيطا ،في حين أن
التوافق مع المنتجات التناظرية القديمة يوفر المال الذي كان
سيتم إنفاقه على شراء منتجات بديلة .ويمكن عرض
المحتوى السلكيًا من األجهزة اللوحية والهواتف الذكية
وغيرها باستخدام وظيفة العرض من أجهزة كمبيوتر متعددة
لتقديم المحتوى من عد ٍد يصل إلى أربعة أجهزة في الوقت
نفسه.

مرونة لإلسقاط القصير

حلول متكاملة ،وقيمة كبيرة

يمكنك إضافة المزيد من الخيارات إلى المكان الذي تضع
فيه جهاز العرض ،وتوفير المساحة من خالل عرض
الصور على الشاشة الكبيرة عن قُرب .ويمكن تركيب هذه
ُ
الطرز من أجهزة العرض صغيرة الحجم على الحائط أو
السقف الداخلي أو سطح المكتب ،إلى جانب إمكانية نقلها
بسهولة بين القاعات المختلفة .وتضمن ميزة تصحيح
بشكل متقن ،حتى
االنحراف الحصول على صورة متناسقة
ٍ
عند العرض بزاوية تجاه الشاشة.

تضيف هذه الحلول مكتملة الوظائف المشاركة والتنوع إلى
التدريس ،ولكنها تمتاز أيضًا بإجمالي منخفض ج ًدا لتكلفة
االقتناء .ويتم اإلبقاء على الصيانة في أدنى حد ممكن،
بفضل العمر االفتراضي الطويل للمصباح الذي يصل إلى
 10,000ساعة من القاعات الدراسية الخالية من المتاعب.
وتشمل الميزات الموفرة للطاقة التحكم الديناميكي في
المصباح لمطابقة السطوع بظروف البيئة المحيطة تلقائيًا،
ووظيفة إيقاف الصوت/الصورة التي تخفض ضوء المصباح
بنسبة  %70خالل فترات التوقف المؤقت أو المناقشات.

إلهام مصحوب بالميزة التفاعلية
اجعل من الطالب جزءًا أساسيًا ال يتجزأ من الدروس
باستخدام الطراز التفاعلي  .EB-536Wiويمكنك تشجيع
التعاون الوثيق من خالل العمل مباشر ًة على الصور
باستخدام قلمين تفاعليين دقيقين .وأصبح من السهل التنقل
في الصور واختيارها وتمريرها والرسم عليها وإضافة
التعليقات التوضيحية إليها والتفاعل معها ،إلى جانب حفظ
األفكار للدروس المستقبلية.
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سطح المكتب

الوضوح والتحكم
في أي مساحة تعليمية
يمكن نقل أجهزة العرض متنوعة االستخدامات بين أماكن التعلم بسهولة ،ولكنها تتسم
بالقوة وإمكانات االتصال التي تسمح بإعداد أكثر استقرارً ا .كما أنها ّ
تعزز الدروس
باستخدام صور نابضة بالحياة على الشاشة الكبيرة وحجم شاشة قابل للتوسع ،وتسهِّل
األمور بفضل ميزات تشمل إمكانية االتصال برمز االستجابة السريعة (.6)QR

صور رائعة بدقة الوضوح العالي الكامل

بث ومشاركة

الفئة EB-2000

يمكنك مشاركة تفاصيل وألوان غنية ونابضة بالحياة حتى
في الغرف زاهية اإلضاءة بدقة تصل إلى WUXGA
وتعرض تنسيق الشاشة العريضة وتتناسب بسهولة مع معظم
محتوى الكمبيوتر المحمول .ويمكنك إضافة الجودة
والوضوح باستخدام نسبة تباين قدرها 15,000.1:

يمكنك االتصال بأي شخص في مكان التعلم وخارجه
باستخدام الوظيفة السهلة وشاملة لبث المحتوى ومشاركته
من أجهزة الكمبيوتر واألجهزة الذكية .ويمكن إجراء ذلك
عبر الشبكة المحلية الالسلكية أو مطابقة الشاشة أو باستخدام
وظيفة العرض من أجهزة كمبيوتر متعددة والتي يمكن
استخدامها الختيار المحتوى من عد ٍد يصل إلى  50جهاز
كمبيوتر متصل.

ُ
الطرز  ،EB-2040و ،EB-2055و ،EB-2065و،EB-2140W
و ،EB-2155Wو ،EB-2165Wو،EB-2245U
 ،EB-2250Uو ،EB-2255UوEB-2265U

حلول مثالية
بفضل ما تمتاز به من صورة قابلة للتوسع يصل حجمها إلى
 300بوصة ،تعتبر أجهزة العرض هذه حلوالً مناسبة وسهلة
ألي بيئة تدريس .ويمكنك تقديم حجم الشاشة األمثل للقاعة
لتزويد كل طالب بمشاهدة واضحة وتفصيلية وخالية من
الوهج للشاشة بأكملها.

توصيل حتى

50

جهاز كمبيوتر
في الوقت نفسه
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مقدِّ م باإليماءات
يمكنك التحكم في العناصر الرئيسية للعروض التقديمية مثل
التنقل عبر الصفحات باستخدام المقدِّم باإليماءات .ويمكنك
الحفاظ على تقديم العروض بسالسة باستخدام يديك بدالً من
جهاز التحكم عن بُعد .وتنتفي بذلك الحاجة إلى الذهاب نحو
جهاز العرض.

إمكانات اتصال كبيرة

تفوق واضح

الطراز EB-2265U

يمكنك إضافة المحتوى عالي الوضوح إلى الدروس
باستخدام منفذيّ  HDMIلوضع محتوى األجهزة الصغيرة
على الشاشة الكبيرة .وتشمل بعض ُ
الطرز HDBaseT
لنقل الفيديو والصوت عبر كابل واحد.

تمتع بمرونة أكبر من شاشات العرض المسطحة مع سهولة
نقل أجهزة العرض بين القاعات الدراسية المختلفة .ويمكنك
توسيع إمكانات التدريس باستخدام عروض الشاشة المقسَّمة
بشكل مباشر والسلكي من أجهزتك الذكية
وتقديم العروض
ٍ
التي تعمل بنظام التشغيل  iOSو Androidباستخدام تطبيق
.6iProjection

سطوع بمعدل  5,500لومن ،ودقة WUXGA
إمكانية اتصال قياسية واختيارية عبر Wi-Fi

قيمة كبيرة ،وموثوقية عالية
تعتبر أجهزة العرض من إبسون معقولة التكلفة إلى حد بعيد؛
ً
وتخطيط توضيحيًا في
ألنها توفر لوحة كتابة وشاشة كبيرة
حل واحد ،كما أنها تمتاز بموثوقية عالية بفضل العمر
االفتراضي للمصباح ودورة الفلتر التي تصل إلى
 10,000ساعة.

منفذا ( HDMIمنفذ  MHLواحد)
تصحيح انحراف رأسي وأفقي تلقائيًا
عرض من أجهزة كمبيوتر متعددة ،وإمكانية شاشة مقسّمة
عمر افتراضي للمصباح يصل إلى  10,000ساعة في
الوضع االقتصادي
مطابقة للشاشة -إمكانية اتصال عبر Miracast
مقدِّم باإليماءات
منفذ ( HDBaseTمنفذ )MHL

ما يصل إلى

WUXGA

من دقة الوضوح العالي الكامل
على الشاشة العريضة
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التنقل

حلول عرض بأسعار
معقولة ألي قاعة دراسية
تمتاز أجهزة العرض هذه بصغر حجمها وقابلية حملها وقوة أدائها وقيمتها الكبيرة .وعلى
عكس شاشات العرض المسطحة ،يمكن نقلها بسرعة وسهولة وأمان بين القاعات الدراسية
المختلفة .كما أنها تعرض صورً ا رائعة الجودة ،ويسهل إعدادها واستخدامها ،ويمكنها أن
تعرض المحتوى الذي تختاره من عدد كبير من األجهزة.

صور أكبر حج ًما وأكثر سطو ًعا

سرعة وسهولة في اإلعداد

الفئة EB-9

يمكنك إشراك طالب أي قاعة دراسية بعروض تقديمية أكثر
سطوعًا وإشرا ًقا تبرز حتى في القاعات الدراسية زاهية
اإلضاءة ،واالستحواذ على انتباه الطالب أينما جلسوا في
القاعة .ويعرض الطراز  EB-955WHأيضًا صور شاشة
عريضة إلخراج أفضل في أي موضوع.

يمكنك تحقيق شاشة منتظمة تمامًا في كل مرة لعرض
وخال من الوهج .ويمكنك
محتوى واضح من كل الزوايا
ٍ
عرض صور خالية من التشويه حتى بزاوية معينة بفضل
تصحيح االنحراف األفقي والرأسي ،وكذلك توفير الوقت
عن طريق استدعاء نسخة محفوظة من اإلعدادات
المعروضة على الشاشة من أجهزة عرض أخرى.

ُ
الطرز  ،EB-98Hو،EB-945H
و ،EB-955WHوEB-965H
الطراز EB-955WH
سطوع يصل إلى  3,200لومن ،ودقة تصل إلى WXGA
تفاصيل واضحة باستخدام نسبة تباين قدرها 10,0001:
ضوضاء منخفضة للمروحة تقلّل تشتيت االنتباه

إمكانات اتصال شاملة
يمكنك تعزيز الدروس باستخدام منفذي  HDMIلعرض
المحتوي عالي الوضوح ووضع محتوى الشاشة الصغيرة
على الشاشة الكبيرة باستخدام دعم  .MHLويمكنك ربط
أحدث األجهزة الرقمية باستخدام االتصال الذكي عبر رمز
االستجابة السريعة ( ،6)QRواالستمرار في استخدام
منتجاتك التناظرية .ويمتاز االتصال الشبكي بالبساطة بفضل
إمكانية االتصال بالشبكة المحلية عبر منفذ  RJ45وإمكانية
االتصال االختيارية عبر .Wi-Fi

10,0001:
نسبة تباين
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مدخل  HDMIمزدوج للمحتوى الصوت والفيديو الرقمي
تصحيح انحراف أفقي ورأسي
سماعات مدمجة بقدرة  16وات
إمكانية توصيل بالشبكة ،واتصال اختياري عبر Wi-Fi
دعم لجهاز العرض المرئي المش ّغل عبر  USBمن إبسون
عمر افتراضي للمصباح يصل إلى  10,000ساعة في
الوضع االقتصادي
إيقاف للصوت والصورة

سطوع يصل إلى

3,500
لومن

خيارات تدريس

موثوقية عالية ،وقيمة كبيرة

يمكنك إضافة اإلبداع باستخدام مجموعة متنوعة من ميزات
 ،Epson EasyMPبما في ذلك العرض من أجهزة
ً
جهازا وعرض
كمبيوتر متعددة لتوصيل ما يصل إلى 50
المحتوى من عد ٍد يصل إلى أربعة أجهزة في وقت واحد
باستخدام وظيفة المشرف .ويمكن إرسال نفس المحتوى إلى
بشكل متزامن من جهاز الكمبيوتر
عد ٍد من أجهزة العرض
ٍ
الخاص بك باستخدام وظيفة العرض عبر الشبكة.

تمتاز أجهزة العرض القوية والموثوق بها هذه بسهولة أكبر
ً
مقارنة بشاشة العرض
في نقلها بين القاعات الدراسية
المسطحة ،كما تقدم تكلفة إجمالية منخفضة لالقتناء مع عمر
افتراضي للمصباح يصل إلى  10,000ساعة ودورة طويلة
للفلتر .وتعمل وظيفة إيقاف الصوت/الصورة على خفض
ضوء المصباح بنسبة  %70للحد من استهالك الطاقة ،في
حين أن المراقبة واإلدارة المركزية ألجهزة الكمبيوتر عبر
الشبكة تبقي استهالك الطاقة أيضًا في أدنى حد ممكن.
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قاعة المحاضرات

سلسلتنا من أجهزة العرض المع ّدة للتركيب
األكثر قو ًة وتنو ًعا في االستخدامات
يمكنك تحقيق طفرة في تقديم العروض التعليمية على نطاق واسع باستخدام صور مذهلة
تصل دقتها إلى الوضوح العالي الكامل عبر كامل الشاشة الكبيرة القابلة للتوسع في قاعات
دراسية وقاعات مناسبات وقاعات محاضرات أكبر حجمًا وزاهية اإلضاءة .وتضيف هذه
الحلول المع ّدة للتركيب الدائم التنوع في االستخدامات إلى األماكن التي يتم تركيبها فيها،
بينما توفر بعض ُ
الطرز جودة صور من الجيل التالي باستخدام أحدث تقنيتنا المخصّصة
لتحسين .4K

صور فائقة

إعداد وتشغيل بسيط

يمكنك عرض صور مشرقة وزاهية األلوان ،واالنخراط مع
مجموعات أكبر من الطالب بفضل الدقة التي تصل إلى
 WUXGAالتي تتجاوز الوضوح العالي الكامل .ويحسِّن
المحرك البصري المكوّ ن من  3رقاقات مطابقة اللون
األسود لتحقيق مزج سلس وإنتاج صور نابضة بالحياة وأكثر
سطوعًا بمعدل ثالثة أضعاف من ُ
الطرز المنافسة من أجهزة
عرض  DLPأحادية الشريحة.2

يمكنك البدء بسرعة باستخدام إمكانات االتصال المرنة
لسهولة الدمج في بيئة التشغيل الحالية ،بما في ذلك دعم
 HDBaseTللصوت والفيديو بدقة الوضوح العالي الكامل.
ويمكنك إجراء تعديالت سهلة بفضل الزوم اآللي وإزاحة
العدسة األفقية والرأسية ،عالو ًة على توفير الوقت بفضل
وظيفة ذاكرة العدسة.

عدسات متحركة آل ًيا وقابلة للتبديل

ثورة على صعيد الجودة

يمكنك ضمان أن صورك مالئمة تمامًا لحجم قاعتك وحجم
جمهورك باستخدام مجموعة واسعة من خيارات العدسات
المتحركة آليًا ،والتي تشمل عدسة إسقاط قصير ج ًدا لعرض
صور كبيرة يصل حجمها إلى  200بوصة من مسافة
 1.5متر فقط.

يمكنك تزويد المحاضرات والقاعات الدراسية بمستقبل
تفاصيل الصور وحقيقة األلوان باستخدام تقنيتنا الجديدة
المخصّصة لتحسين  4Kوالتي توجد في أجهزة عرض
مختارة .ويعمل هذا االبتكار المتقدم على تعزيز محتوى
بشكل رقمي لتحسين
الوضوح العالي الكامل بدقة 1080p
ٍ
الملمس والدقة للحصول على صور متميزة بحق.
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تقنية تحسين

4K

الفئة EB-G7000
ُ
الطرز  ،EB-G7000Wو،EB-G7200W
و ،EB-G7400Uو ،EB-G7800و،EB-G7900U
وEB-G7905U
الطراز EB-G7900U
سطوع بمعدل  7,000لومن ،ودقة WUXGA
عدسات متحركة آليًا وقابلة للتبديل ،تشمل عدسة اإلسقاط
القصير ج ًدا
تدوير بزاوية  360درجة ،ووضع رأسي ،وتصحيح
لألسطح المنحنية وحوائط الزوايا
إمكانات اتصال عبر  HDBaseTو HDMIوDVI
والمنفذ المكوّ ن
شاشة مقسّمة ،وعرض من أجهزة عرض متعددة
خيارات عرض واسعة

إدارة لمجموعة األجهزة

يمكنك إضفاء اإلبداع واالبتكار على الدروس والمحاضرات.
ويمكنك إدخال األرضيات واألسقف الداخلية في العروض
بفضل إمكانية التركيب بزاوية  360درجة ،والعرض على
الزوايا أو األسطح المنحنية دون أي تشويه أو فقدان
للسطوع ،إلى جانب إضافة االهتمام باستخدام الوضع
الرأسي .ويمكنك مقارنة المحتوى باستخدام شاشة مقسّمة،
وإنشاء صورة ضخمة واحدة من خالل الجمع بين أجهزة
عرض متعددة بسالسة وفي وقت واحد.

يمكنك تولي زمام األمور من خالل ميزة التحكم في الشبكة
 .EasyMPويمكنك أيضًا إرسال عرض تقديمي إلى أجهزة
عرض متعددة ،إلى جانب مراقبة مجموعتك من أجهزة
العرض وإدارتها وتهيئة إعداداتها مركزيًا .وعالو ًة على
ذلك ،يمكنك إعداد تنبيهات عبر البريد اإللكتروني إلعالمك
بوقت صيانة جهاز العرض ،على الرغم من العمر
االفتراضي الطويل ج ًدا للمصباح والفلتر الذي يحقق ما
يصل إلى  3سنوات 7من األداء المتواصل.

وظيفة لذاكرة العدسة
سماعة مدمجة بقدرة  10وات
تقنية تحسين  4Kمن إبسون

وضع DICOM SIM

سطوع يصل إلى

8,000

يمكنك إنتاج صور مصحوبة بظالل واضحة باستخدام هذا
الوضع اللوني الخاص الذي يعتبر مثاليًا لعرض صور
األشعة السينية وغيرها من الصور الطبية (ال يجوز استخدام
جهاز العرض هذا في التشخيص الطبي الفعلي).

لومن
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أجهزة العرض المرئي

إضافة المزيد من
المحتوى إلى الدروس
يمكنكإضفاء الحيوية على الموضوعات التعليمية من خالل التقاط وتسجيل المجسمات
ثالثية األبعاد ،والتجارب ،وحتى األشياء الحية ،ووضعها على الشاشة الكبيرة لتحقيق
الفائدة لطالب القاعة الدراسية بالكامل .وتعتبر هذه ُ
الطرز قوية األداء ولكن صغيرة
الحجم من كاميرات الصور الثابتة والفيديو عالية الدقة بالوضوح العالي الكامل سهلة
التوصيل بجهاز العرض ،كما أنها تجعل الدروس أكثر جاذبية.

تفاصيل شديدة الوضوح
يمكنك التقاط وتسجيل الصور واألشياء بالوضوح العالي
الكامل بدقة  1080pباستخدام الكاميرا  2ميجابكسل عالية
الدقة .ويوفر الزوم البصري والرقمي تفاصيل دقيقة ج ًدا
وتكبيرً ا فائ ًقا .ويمكنك االعتماد على الفيديو السلس من دون
ضبابية في المشاهد سريعة الحركة بفضل المعدل العالي
لإلطارات الذي يبلغ  30إطارً ا في الثانية الواحدة .وأيًا كان
موضوعك التعليمي ،تضمن إضاءة الصورة الممتازة أن يتم
التقاط كل التفاصيل حتى في القاعات الدراسية سيئة
اإلضاءة.

جهاز العرض المرئي على سطح المكتب
ELPDC21

الملحق المجهري
متضمّن بشكل قياسي في الطراز ELPDC21

التقاط صور كبيرة وواقعية
يمكنك التقاط مواد أكبر يصل حجمها إلى A3؛ من صفحات
الكتب الدراسية الكاملة بحجم  A4إلى المجسمات ثالثية
األبعاد الكبيرة ،دون الحاجة إلى إعادة وضعها .وهناك أيضًا
بشكل قياسي لجلب أصغر العناصر
ملحق مجهري مرفق
ٍ
إلى الشاشة الكبيرة.

تشغيل سهل ،وتحكم بسيط
يسهل الوصول إلى عناصر التحكم في الكاميرا على الشاشة.
ويتيح الزوم ،والتجميد ،وااللتقاط ،والضبط البؤري التلقائي
بلمسة واحدة إمكانية تقديم عروض خالية من المتاعب؛ إذ ال
تكون هناك حاجة للتنقل بين جهاز كمبيوتر وجهاز عرض
وكاميرا .وتوفر إمكانية االتصال المتوازية مخرجات لثالثة
أجهزة منفصلة في وقت واحد؛ يمكن للمعلمين مثالً إرسال
صور حية إلى الشاشة ،وإلى جهاز الكمبيوتر الخاص بهم،
وإلى جهاز كمبيوتر محمول للتسجيل.
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شريك عرض متنوع االستخدامات
يمكن حفظ التسجيالت واستخدامها في دروس أخرى
باستخدام فتحة بطاقات  SDوالعارض .ويسهل التقاط وحفظ
الصور والمقاطع وصور الشاشة والتعليقات التوضيحية من
جهاز آخر ،وإجراء المقارنة وإبراز التناقضات بين
المعلومات المختلفة باستخدام ميزة الشاشة المقسّمة .ويظهر
محتوى بطاقة  SDكصورة مص ّغرة سهلة الوصول على
الشاشة للتمرير واالختيار البسيط عن طريق وحدة التحكم
عن بُعد.
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الطراز

الدقة

( XGA 1024× )768

( WXGA 1280× )800

( XGA 1024× )768

( WXGA 1280× )800

( WXGA 1280× )800

نسبة الطول إلى العرض األصلية

43:
3,1001,800 / /غير متوفر

1610:
3,2001,800 / /غير متوفر

43:
3,500/ 2,9002,900 /

1610:
3,500/ 2,9002,900 /

1610:
3,2001,800 / /غير متوفر

انبعاث الضوء الملون (لومن)
العادي/االقتصادي/االقتصادي 2
نسبة التباين

14,0001:

14,0001:

14,0001:

14,0001:

14,0001:

عمر المصباح/الليزر (ساعة)
العادي /االقتصادي/االقتصادي 2

5,00010,000 / /غير متوفر

5,00010,000 / /غير متوفر

5,00010,000 /9,000 /

5,00010,000 /9,000 /

5,00010,000 / /غير متوفر

نسبة اإلسقاط في نسبة الطول إلى
العرض األصلية

0.321:

0.281:

0.321:

0.281:

0.281:

حجم الصورة القابل للتوسع
(القُطر)

56 93 -بوصة

60 100 -بوصة

56 93 -بوصة

60 100 -بوصة

60 100 -بوصة

الزوم

رقمي x1.35

رقمي x1.35

رقمي x1.35

رقمي x1.35

رقمي x1.35

تصحيح االنحراف الرأسي
تصحيح االنحراف األفقي

يدوي °3±
يدوي °3±

يدوي °3±
يدوي °3±

يدوي °3±
يدوي °3±

يدوي °3±
يدوي °3±

يدوي °3±
يدوي °3±

إزاحة العدسة

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

إخراج السماعة

 16وات

 16وات

 16وات

 16وات

 16وات

إمكانية االتصال

 2مدخل  ،VGAومخرج VGA
 2مدخل  ،VGAومخرج VGA
 2مدخل  ،VGAومخرج VGA
 2مدخل  ،VGAومخرج VGA
 2مدخل  ،VGAومخرج VGA
(قابل للتبديل) ،و 3منافذ ،HDMI
(قابل للتبديل) ،و 3منافذ ،HDMI
(قابل للتبديل) ،و 3منافذ ،HDMI
(قابل للتبديل) ،و 3منافذ ،HDMI
(قابل للتبديل) ،و 3منافذ ،HDMI
و RCAمر ّكب، ومنفذ ،S-Video
و RCAمر ّكب، ومنفذ ،S-Video
و RCAمر ّكب، ومنفذ ،S-Video
و RCAمر ّكب، ومنفذ ،S-Video
و RCAمر ّكب، ومنفذ ،S-Video
و USBالنوع (أ) ،و USBالنوع
و USBالنوع (أ) ،و USBالنوع
و USBالنوع (أ) ،و USBالنوع
و USBالنوع (أ) ،و USBالنوع
و USBالنوع (أ) ،و USBالنوع
(ب) ،ومنفذ ( MHLعبر  DMI
( ،)1 Hب) ،ومنفذ ( MHLعبر  DMI
( ،)1 Hب) ،ومنفذ ( MHLعبر ( ،)1 HDMIب) ،ومنفذ ( MHLعبر ( ،)HDMI 1ب) ،ومنفذ ( MHLعبر ،)HDMI 1
ومنفذ RS-232C
ومنفذ RS-232C
ومنفذ RS-232C
ومنفذ RS-232C
ومنفذ RS-232C

توصيل الصوت

 3مداخل استريو صغير،
ومدخل ميكروفون،
ومخرج استريو صغير

 3مداخل استريو صغير،
ومدخل ميكروفون،
ومخرج استريو صغير

 3مداخل استريو صغير،
ومدخل ميكروفون،
ومخرج استريو صغير

 3مداخل استريو صغير،
ومدخل ميكروفون،
ومخرج استريو صغير

 3مداخل استريو صغير،
ومدخل ميكروفون،
ومخرج استريو صغير

االتصال الشبكي

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

الحلول البرمجية من إبسون

،EasyMP Multi-PC Projection ،EasyMP Multi-PC Projection ،EasyMP Multi-PC Projection ،EasyMP Multi-PC Projection ،EasyMP Multi-PC Projection
و،EasyMP Network Projection
و،EasyMP Network Monitor
و،EasyMP Network Monitor
و،EasyMP Network Monitor
و،EasyMP Network Monitor
و ،EasyMP Network Projectionو ،EasyMP Network Projectionو ،EasyMP Network Projectionو ،EasyMP Network Projectionوتطبيق  iProjectionلنظامي التشغيل
وتطبيق  iProjectionلنظامي التشغيل وتطبيق  iProjectionلنظامي التشغيل وتطبيق  iProjectionلنظامي التشغيل وتطبيق  iProjectionلنظامي التشغيل  iOSو Androidوأجهزة
 iOSو Androidوأجهزة
 iOSو Androidوأجهزة
 iOSو Androidوأجهزة
 iOSو Androidوأجهزة
 ،ChromebookوEasyMP
 ،Network MonitorوSMART
Chromebook
Chromebook
Chromebook
Chromebook
 ،Notebook SoftwareوEasy
Interactive Tools

الميزات األخرى

الشاشة الرئيسية ،وإمكانية االتصال
الشاشة الرئيسية ،وإمكانية االتصال
الشاشة الرئيسية ،وإمكانية االتصال
الشاشة الرئيسية ،وإمكانية االتصال
الشاشة الرئيسية ،وإمكانية االتصال
االختيارية للبث والمشاركة ،والميزة
االختيارية للبث والمشاركة ،والميزة
االختيارية للبث والمشاركة ،والميزة
االختيارية للبث والمشاركة ،والميزة
االختيارية للبث والمشاركة ،والميزة
التفاعلية على شاشات متعددة،
التفاعلية على شاشات متعددة،
التفاعلية على شاشات متعددة،
التفاعلية على شاشات متعددة،
التفاعلية على شاشات متعددة،
والبحث التلقائي عن المصدر ،وإيقاف والبحث التلقائي عن المصدر ،وإيقاف والبحث التلقائي عن المصدر ،وإيقاف والبحث التلقائي عن المصدر ،وإيقاف والبحث التلقائي عن المصدر ،وإيقاف
الصوت والصورة ،والشاشة المقسَّمة ،الصوت والصورة ،والشاشة المقسَّمة ،الصوت والصورة ،والشاشة المقسَّمة ،الصوت والصورة ،والشاشة المقسَّمة ،الصوت والصورة ،والشاشة المقسَّمة،
وعرض  USBثالثي الوظائف،
وعرض  USBثالثي الوظائف،
وعرض  USBثالثي الوظائف،
وعرض  USBثالثي الوظائف،
وعرض  USBثالثي الوظائف،
ووظيفة نسخ اإلعدادات المعروضة
ووظيفة نسخ اإلعدادات المعروضة
ووظيفة نسخ اإلعدادات المعروضة
ووظيفة نسخ اإلعدادات المعروضة
ووظيفة نسخ اإلعدادات المعروضة
على الشاشة ،وتقليل إضاءة المصباح على الشاشة ،وتقليل إضاءة المصباح على الشاشة ،وتقليل إضاءة المصباح على الشاشة ،وتقليل إضاءة المصباح على الشاشة ،وتقليل إضاءة المصباح
تلقائيًا ،وتقديم العروض دون استخدام تلقائيًا ،وتقديم العروض دون استخدام تلقائيًا ،وتقديم العروض دون استخدام تلقائيًا ،وتقديم العروض دون استخدام تلقائيًا ،والميزة التفاعلية باستخدام
جهاز كمبيوتر ،والقفل وشريط كابل
جهاز كمبيوتر ،والقفل وشريط كابل
جهاز كمبيوتر ،والقفل وشريط كابل
جهاز كمبيوتر ،والقفل وشريط كابل
قلمين ،والمعايرة التلقائية ،وتقديم
الحماية ،وقفل كينسنجتون
الحماية ،وقفل كينسنجتون
الحماية ،وقفل كينسنجتون ،والطراز
الحماية ،وقفل كينسنجتون ،والطراز
العروض دون استخدام جهاز
 EB-680Sمتوافق مع أنظمة
 EB-685WSمتوافق مع أنظمة
كمبيوتر ،والقفل وشريط كابل
*SMART IWB
*SMART IWB
الحماية ،وقفل كينسنجتون

الضوضاء (ديسيبل)
العادي/االقتصادي/االقتصادي 2
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EB-670

EB-675W

 EB-680EB-680S /

 EB-685WEB-675Wi EB-685WS /

3528 / /غير متوفر

3528 / /غير متوفر

3530 /29 /

3530 /29 /

3528 / /غير متوفر

الوزن (كجم)

5.7

5.7

5.7

5.7

5.8

األبعاد من دون األرجل
(العرض × العمق × االرتفاع بالمم)

 367×  400× 149

 367×  400× 149

 367×  400× 149

 367×  400× 149

 367×  400× 149

استهالك الطاقة
العادي/االقتصادي/االقتصادي 2

 317وات 230 /وات /غير متوفر

 317وات 230 /وات /غير متوفر

 354وات 309 /وات 309 /وات

 354وات 309 /وات 309 /وات

 317وات 230 /وات /غير متوفر

استهالك الطاقة في وضع االستعداد،
االتصال مغلق

 0.37وات

 0.37وات

 0.37وات

 0.37وات

 0.37وات

*اطلع على ورقة البيانات الرئيسية للتعرُّ ف على ُ
ّ
الطرز المتوافقة مع ®SMART Board

EB-680Wi

EB-685Wi

EB-695Wi

EB-696Ui

( WXGA 1280× )800

( WXGA 1280× )800

( WXGA 1280× )800

 WUXGA( 1920× )1200

1610:
3,2001,800 / /غير متوفر

1610:
3,500/ 2,9002,900 /

1610:
3,500/ 2,9002,900 /

1610:
3,8002,900 / /غير متوفر

14,0001:

14,0001:

14,0001:

16,0001:

5,00010,000 / /غير متوفر

5,00010,000 /9,000 /

5,00010,000 /9,000 /

5,00010,000 / /غير متوفر

0.281:

0.281:

0.271:

0.271:

60 100 -بوصة

60 100 -بوصة

60 100 -بوصة

70 100 -بوصة

رقمي x1.35

رقمي x1.35

رقمي x1.35

رقمي x1.35

يدوي °3±
يدوي °3±

يدوي °3±
يدوي °3±

يدوي °3±
يدوي °3±

يدوي °3±
يدوي °3±

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

 16وات

 16وات

 16وات

 16وات

 2مدخل  ،VGAومخرج VGA
 2مدخل  ،VGAومخرج VGA
 2مدخل  ،VGAومخرج VGA
مدخل  ،VGAومخرج VGA
(قابل للتبديل) ،و 3منافذ ،HDMI
(قابل للتبديل) ،و 3منافذ ،HDMI
(قابل للتبديل) ،و 3منافذ ،HDMI
(قابل للتبديل) ،و 3منافذ ،HDMI
و RCAمر ّكب، ومنفذ ،S-Video
و RCAمر ّكب، ومنفذ ،S-Video
و RCAمر ّكب، ومنفذ ،S-Video
و RCAمر ّكب، ومنفذ ،S-Video
و USBالنوع (أ) ،و USBالنوع
و USBالنوع (أ) ،و USBالنوع
و USBالنوع (أ) ،و USBالنوع
و USBالنوع (أ) ،و USBالنوع
(ب) ،ومنفذ ( MHLعبر ( ،)HDMI 1ب) ،ومنفذ ( MHLعبر ( ،)HDMI 1ب) ،ومنفذ ( MHLعبر ( ،)HDMI 1ب) ،ومنفذ ( MHLعبر ،)HDMI 1
ومنفذ  ،RS-232Cومدخل مزامنة ،ومنفذ  ،RS-232Cومدخل مزامنة ،ومنفذ  ،RS-232Cومدخل مزامنة ،ومنفذ  ،RS-232Cومدخل مزامنة،
ومخرج مزامنة ،ووحدة تحكم باللمس ومخرج مزامنة
ومخرج مزامنة ،ووحدة تحكم باللمس ومخرج مزامنة ،ووحدة تحكم باللمس

 3مداخل استريو صغير،
ومدخل ميكروفون،
ومخرج استريو صغير

 3مداخل استريو صغير،
ومدخل ميكروفون،
ومخرج استريو صغير

 3مداخل استريو صغير،
ومدخل ميكروفون،
ومخرج استريو صغير

 3مداخل استريو صغير،
ومدخل ميكروفون،
ومخرج استريو صغير

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

،EasyMP Multi-PC Projection ،EasyMP Multi-PC Projection ،EasyMP Multi-PC Projection ،EasyMP Multi-PC Projection
و ،EasyMP Network Projectionو ،EasyMP Network Projectionو ،EasyMP Network Projectionو،EasyMP Network Projection
وتطبيق  iProjectionلنظامي التشغيل وتطبيق  iProjectionلنظامي التشغيل وتطبيق  iProjectionلنظامي التشغيل وتطبيق  iProjectionلنظامي التشغيل
 iOSو Androidوأجهزة
 iOSو Androidوأجهزة
 iOSو Androidوأجهزة
 iOSو Androidوأجهزة
 ،ChromebookوEasyMP
 ،ChromebookوEasyMP
 ،ChromebookوEasyMP
 ،ChromebookوEasyMP
 ،Network MonitorوSMART
 ،Network MonitorوSMART
 ،Network MonitorوSMART
 ،Network MonitorوSMART
 ،Notebook SoftwareوEasy
 ،Notebook SoftwareوEasy
 ،Notebook SoftwareوEasy
 ،Notebook SoftwareوEasy
Interactive Tools
Interactive Tools
Interactive Tools
Interactive Tools
الشاشة الرئيسية ،وإمكانية االتصال
الشاشة الرئيسية ،وإمكانية االتصال
الشاشة الرئيسية ،وإمكانية االتصال
االختيارية للبث والمشاركة ،والميزة
االختيارية للبث والمشاركة ،والميزة االختيارية للبث والمشاركة ،والميزة
التفاعلية على شاشات متعددة،
التفاعلية على شاشات متعددة،
التفاعلية على شاشات متعددة ،والبحث
والبحث التلقائي عن المصدر ،وإيقاف والبحث التلقائي عن المصدر ،وإيقاف التلقائي عن المصدر ،وإيقاف الصوت
الصوت والصورة ،والشاشة المقسَّمة ،الصوت والصورة ،والشاشة المقسَّمة ،والصورة ،والشاشة المقسَّمة ،وعرض
وعرض  USBثالثي الوظائف،
وعرض  USBثالثي الوظائف،
 USBثالثي الوظائف ،ووظيفة نسخ
ووظيفة نسخ اإلعدادات المعروضة
ووظيفة نسخ اإلعدادات المعروضة
اإلعدادات المعروضة على الشاشة،
على الشاشة ،وتقليل إضاءة المصباح على الشاشة ،وتقليل إضاءة المصباح وتقليل إضاءة المصباح تلقائيًا ،والميزة
تلقائيًا ،والميزة التفاعلية باستخدام
تلقائيًا ،والميزة التفاعلية باستخدام
التفاعلية باستخدام قلمين واللمس،
قلمين واللمس ،والمعايرة التلقائية،
قلمين ،والمعايرة التلقائية ،وتقديم
والمعايرة التلقائية ،وتقديم العروض
وتقديم العروض دون استخدام جهاز
العروض دون استخدام جهاز
دون استخدام جهاز كمبيوتر ،والقفل
كمبيوتر ،والقفل وشريط كابل
كمبيوتر ،والقفل وشريط كابل
وشريط كابل الحماية ،وقفل
الحماية ،وقفل كينسنجتون
الحماية ،وقفل كينسنجتون
كينسنجتون

3528 / /غير متوفر

3530 /29 /

3530 /29 /

الشاشة الرئيسية ،وإمكانية االتصال
االختيارية للبث والمشاركة ،والميزة
التفاعلية على شاشات متعددة ،والبحث
التلقائي عن المصدر ،وإيقاف الصوت
والصورة ،والشاشة المقسَّمة ،وعرض
 USBثالثي الوظائف ،ووظيفة نسخ
اإلعدادات المعروضة على الشاشة،
وتقليل إضاءة المصباح تلقائيًا ،والميزة
التفاعلية باستخدام قلمين واللمس،
والمعايرة التلقائية ،وتقديم العروض
دون استخدام جهاز كمبيوتر ،والقفل
وشريط كابل الحماية ،وقفل
كينسنجتون

3528 / /غير متوفر

5.8

5.8

5.8

8.3

 367×  400× 149

 367×  400× 149

 367×  400× 149

 474×  447× 164

 317وات 230 /وات /غير متوفر

 354وات 309 /وات 309 /وات

 354وات 309 /وات 309 /وات

 401وات 334 /وات /غير متوفر

 0.37وات

 0.37وات

 0.37وات

 0.5وات
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الطراز

EB-520

EB-525W

EB-530/EB-530S

EB-535W

EB-536Wi

الدقة

( XGA 1024× )768

( WXGA 1280× )800

( XGA 1024× )768

( WXGA 1280× )800

( WXGA 1280× )800

نسبة الطول إلى العرض األصلية

43:
2,7001,600 /

انبعاث الضوء الملون (لومن)
الوضع العادي/االقتصادي

1610:
2,8001,700 /

43:
3,2001,800 /

نسبة التباين

16,0001:

16,0001:

16,0001:

16,0001:

16,0001:

عمر المصباح/الليزر (ساعة)
الوضع العادي/االقتصادي

5,00010,000 /

5,0006,000 /

5,00010,000 /

5,00010,000 /

5,00010,000 /

نسبة اإلسقاط في نسبة
الطول إلى العرض األصلية

0.551:

0.481:

0.551:

0.481:

0.481:

حجم الصورة القابل للتوسع
(القُطر)

50 108 -بوصة

53 116 -بوصة

50 108 -بوصة

53 116 -بوصة

53 116 -بوصة

الزوم

رقمي 1.35-x1

رقمي x1.35

رقمي 1.35-x1

رقمي 1.35-x1

رقمي x1.35

تصحيح االنحراف الرأسي
تصحيح االنحراف األفقي

يدوي °15±
يدوي °15±

يدوي °15±
يدوي °15±

يدوي °15±
يدوي °15±

يدوي °15±
يدوي °15±

يدوي °7±
يدوي °5±

إزاحة العدسة

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

إخراج السماعة

 16وات

 16وات

 16وات

 16وات

 16وات

إمكانية االتصال

 2مدخل  ،VGAومخرج ،VGA
و RCAمر ّكب ،ومنفذ ،S-Video
ومنفذ  USBالنوع (ب) ،ومنفذ
 USBالنوع (أ) ،ومنفذ ،HDMI
ومنفذ RS-232C

 2مدخل  ،VGAومخرج ،VGA
و RCAمر ّكب ،ومنفذ ،S-Video
ومنفذ  USBالنوع (ب) ،ومنفذ
 USBالنوع (أ) ،ومنفذ ،HDMI
ومنفذ RS-232C

 2مدخل  ،VGAومخرج ،VGA
و RCAمر ّكب ،ومنفذ ،S-Video
ومنفذ  USBالنوع (ب) ،ومنفذ
 USBالنوع (أ) ،ومنفذ ،HDMI
ومنفذ RS-232C

 2مدخل  ،VGAومخرج ،VGA

و RCAمر ّكب ،ومنفذ ،S-Video
ومنفذ  USBالنوع (ب) ،ومنفذ
 USBالنوع (أ) ،ومنفذ ،HDMI
ومنفذ RS-232C

 2مدخل  ،VGAومخرج ،VGA
و RCAمر ّكب ،ومنفذ ،S-Video
ومنفذ  USBالنوع (ب) ،ومنفذ
 USBالنوع (أ) ،ومنفذ ،HDMI
ومنفذ  ،RS-232Cومدخل مزامنة،
ومخرج مزامنة

توصيل الصوت

مدخل  RCAمزدوج ،و 2مدخل
استريو صغير ،ومخرج استريو
صغير ،ومدخل ميكروفون

مدخل  RCAمزدوج ،و 2مدخل
استريو صغير ،ومدخل ميكروفون،
ومخرج استريو صغير

مدخل  RCAمزدوج ،و 2مدخل
استريو صغير ،ومخرج استريو
صغير ،ومدخل ميكروفون

مدخل  RCAمزدوج ،و 2مدخل
استريو صغير ،ومخرج استريو
صغير ،ومدخل ميكروفون

مدخل  RCAمزدوج ،و 2مدخل
استريو صغير ،ومخرج استريو
صغير ،ومدخل ميكروفون

االتصال الشبكي

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

الحلول البرمجية
من إبسون

،EasyMP Network Monitor
وEasyMP Network
 ،ProjectionوEasyMP
 ،Multi-PC Projectionوتطبيق
 iProjectionلنظامي التشغيل iOS
و Androidوأجهزة Chromebook

 ،EasyMP MonitorوEasyMP
،Multi PC Projection
وEasyMP Network
 ،Projectionوتطبيق iProjection
لنظامي التشغيل  iOSوAndroid
وأجهزة Chromebook

،EasyMP Network Monitor
وEasyMP Network
 ،ProjectionوEasyMP
 ،Multi-PC Projectionوتطبيق
 iProjectionلنظامي التشغيل iOS
و Androidوأجهزة Chromebook

،EasyMP Network Monitor
وEasyMP Network
 ،ProjectionوEasyMP
 ،Multi-PC Projectionوتطبيق
 iProjectionلنظامي التشغيل iOS
و Androidوأجهزة Chromebook

،EasyMP Network Monitor
و،EasyMP Network Projection
و،EasyMP Multi-PC Projection
وتطبيق  iProjectionلنظامي التشغيل
 iOSو Androidوأجهزة
 ،ChromebookوEasy
Interactive Tools

الميزات األخرى

عرض  USBثالثي الوظائف،
وحامل حائط اختياري ،ووظيفة نسخ
اإلعدادات المعروضة على الشاشة،
وتقديم العروض دون استخدام جهاز
كمبيوتر

عرض  USBثالثي الوظائف،
وحامل حائط اختياري ،ووظيفة نسخ
اإلعدادات المعروضة على الشاشة،
وتقديم العروض دون استخدام جهاز
كمبيوتر

عرض  USBثالثي الوظائف،
وحامل حائط اختياري ،ووظيفة نسخ
اإلعدادات المعروضة على الشاشة،
وتقديم العروض دون استخدام جهاز
كمبيوتر (معتمد للطراز EB-530S
®)*SMART Board

عرض  USBثالثي الوظائف،
وحامل حائط اختياري ،ووظيفة نسخ
اإلعدادات المعروضة على الشاشة،
وتقديم العروض دون استخدام جهاز
كمبيوتر

عرض  USBثالثي الوظائف،
وحامل حائط اختياري ،ووظيفة نسخ
اإلعدادات المعروضة على الشاشة،
وتقديم العروض دون استخدام جهاز
كمبيوتر ،والميزة التفاعلية باستخدام
القلم ،والمعايرة التلقائية

الضوضاء (ديسيبل)
(عادي/اقتصادي)

3528 /

3529 /

37/ 29

37/ 29

37/ 29

الوزن (كجم)

3.7

3.7

3.7

3.7

3.9

األبعاد من دون األرجل
(العرض × العمق × االرتفاع بالمم)

 345×  315× 94

 345×  315× 94

 345×  315× 94

 345×  315× 94

 345×  315× 94

استهالك الطاقة
الوضع العادي/االقتصادي

 278وات 219 /وات

 278وات 219 /وات

 298وات 221 /وات

 298وات 221 /وات

 298وات 221 /وات

استهالك الطاقة في
وضع االستعداد ،االتصال مغلق

 0.28وات

 0.28وات

 0.28وات

 0.28وات

 0.28وات

*اطلع على ورقة البيانات الرئيسية للتعرُّ ف على ُ
ّ
الطرز المتوافقة مع ®SMART Board
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1610:
3,4001,900 /

1610:
3,4001,900 /

الطراز

EB-2040

EB-2055

EB-2065

EB-2140W

EB-2155W

الدقة

( XGA 1024× )768

( XGA 1024× )768

( XGA 1024× )768

( WXGA 1280× )800

( WXGA 1280× )800

نسبة الطول إلى العرض األصلية

43:
4,2002,700 / /غير متوفر

انبعاث الضوء الملون (لومن)
الوضع العادي/االقتصادي

43:
5,500/ 3,800

43:
5,500/ 3,800

1610:
4,2002,700 /

1610:
5,0003,600 /

نسبة التباين

15,0001:

15,0001:

15,0001:

15,0001:

15,0001:

عمر المصباح /لليزر (ساعة)
الوضع العادي /االقتصادي

5,00010,000 / /غير متوفر

5,00010,000 /

5,00010,000 /

5,00010,000 /

5,00010,000 /

نسبة اإلسقاط في نسبة الطول
إلى العرض األصلية

1.382.24 -1:

1.382.24 -1:

1.382.24 -1:

1.382.24 -1:

1.382.24 -1:

حجم الصورة القابل للتوسع
(القُطر)

30 300 -بوصة

30 300 -بوصة

30 300 -بوصة

29 280 -بوصة

29 280 -بوصة

الزوم

بصري x1.6

بصري x1.6

بصري x1.6

بصري x1.6

بصري x1.6

تصحيح االنحراف الرأسي
تصحيح االنحراف األفقي

تلقائي °30±
يدوي °30±

تلقائي °30±
تلقائي °20±

تلقائي °30±
تلقائي °20±

تلقائي °30±
يدوي °30±

تلقائي °30±
تلقائي °20±

إزاحة العدسة

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

إخراج السماعة

 16وات

 16وات

 16وات

 16وات

 16وات

إمكانية االتصال

 2مدخل  ،VGAومخرج ،VGA
و 2منفذ  ،HDMIو RCAمر ّكب،
و USBالنوع (أ) ،و USBالنوع
(ب) ،ومنفذ ،RS-232C
ومنفذ ( MHLعبر )HDMI 1

 2مدخل  ،VGAومخرج ،VGA
و 2منفذ  ،HDMIو RCAمر ّكب،
و USBالنوع (أ) ،و USBالنوع
(ب) ،ومنفذ ،RS-232C
ومنفذ ( MHLعبر )HDMI 1

 2مدخل  ،VGAومخرج ،VGA
و 2منفذ  ،HDMIو RCAمر ّكب،
و USBالنوع (أ) ،و USBالنوع
(ب) ،ومنفذ ،RS-232C
ومنفذ ( MHLعبر )HDMI 1

 2مدخل  ،VGAومخرج ،VGA
ب،
و 2منفذ  ،HDMIو RCAمر ّك 
و USBالنوع (أ) ،و USBالنوع
(ب) ،ومنفذ ،RS-232C
ومنفذ ( MHLعبر )HDMI 1

 2مدخل  ،VGAومخرج ،VGA
و 2منفذ  ،HDMIو RCAمر ّكب،
و USBالنوع (أ) ،و USBالنوع
(ب) ،ومنفذ ،RS-232C
ومنفذ ( MHLعبر )HDMI 1

توصيل الصوت

مدخل  RCAمزدوج،
و 2مدخل استريو صغير،
ومخرج استريو صغير

مدخل  RCAمزدوج،
و 2مدخل استريو صغير،
ومخرج استريو صغير

مدخل  RCAمزدوج،
و 2مدخل استريو صغير،
ومخرج استريو صغير

مدخل  RCAمزدوج،
و 2مدخل استريو صغير،
ومخرج استريو صغير

مدخل  RCAمزدوج،
و 2مدخل استريو صغير،
ومخرج استريو صغير

االتصال الشبكي

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

مدخل  LAN( ،)RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية مرفقة

مدخل  LAN( ،)RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية مرفقة

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

مدخل  LAN( ،)RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية مرفقة

الحلول البرمجية من إبسون

،EasyMP Multi-PC Projection
وتطبيق  iProjectionلنظامي
التشغيل  iOSو Androidوأجهزة
 ،ChromebookوEasyMP
Network Monitor

،EasyMP Multi-PC Projection
وتطبيق  iProjectionلنظامي
التشغيل  iOSو Androidوأجهزة
 ،ChromebookوEasyMP
Network Monitor

،EasyMP Multi-PC Projection
وتطبيق  iProjectionلنظامي
التشغيل  iOSو Androidوأجهزة
 ،ChromebookوEasyMP
Network Monitor

،EasyMP Multi-PC Projection
وتطبيق  iProjectionلنظامي
التشغيل  iOSو Androidوأجهزة
 ،ChromebookوEasyMP
Network Monitor

،EasyMP Multi-PC Projection
وتطبيق  iProjectionلنظامي
التشغيل  iOSو Androidوأجهزة
 ،ChromebookوEasyMP
Network Monitor

الميزات األخرى

الشاشة الرئيسية ،وإيقاف الصوت
والصورة ،وتناسب إطار الشاشة،
والشاشة المقسَّمة ،وبدء التشغيل
التلقائي ،ووضع ألوان ،DICOM
وتقنية  DCDiمن ،Faroudja
ووظيفة الجدولة الزمنية ،والزاوية
السريعة ،وتقديم العروض دون
استخدام جهاز كمبيوتر ،وعرض
 USBثالثي الوظائف ،وتقديم
العروض دون استخدام جهاز كمبيوتر

الشاشة الرئيسية ،ومقدِّم باإليماءات،
وإيقاف الصوت والصورة ،وتناسب
إطار الشاشة ،والشاشة المقسَّمة ،وبدء
التشغيل التلقائي ،ووضع ألوان
 ،DICOMوتقنية  DCDiمن
 ،Faroudjaووظيفة الجدولة
الزمنية ،والمساعدة في الضبط
البؤري ،وتصحيح االنحراف في
الوقت الفعلي ،والزاوية السريعة،
وتقديم العروض دون استخدام جهاز
كمبيوتر ،وعرض  USBثالثي
الوظائف ،وإمكانية االتصال للبث
والمشاركة

الشاشة الرئيسية ،ومقدِّم باإليماءات،
وإيقاف الصوت والصورة ،وتناسب
إطار الشاشة ،والشاشة المقسَّمة ،وبدء
التشغيل التلقائي ،ووضع ألوان
 ،DICOMوتقنية  DCDiمن
 ،Faroudjaووظيفة الجدولة
الزمنية ،والمساعدة في الضبط
البؤري ،وتصحيح االنحراف في
الوقت الفعلي ،والزاوية السريعة،
وتقديم العروض دون استخدام جهاز
كمبيوتر ،وعرض  USBثالثي
الوظائف ،وإمكانية االتصال للبث
والمشاركة

الشاشة الرئيسية ،وإيقاف الصوت
الشاشة الرئيسية ،ومقدِّم باإليماءات،
والصورة ،وتناسب إطار الشاشة،
وإيقاف الصوت والصورة ،وتناسب
والشاشة المقسَّمة ،وبدء التشغيل
إطار الشاشة ،والشاشة المقسَّمة ،وبدء
التلقائي ،ووضع ألوان ،DICOM
التشغيل التلقائي ،ووضع ألوان
وتقنية  DCDiمن ،Faroudja
 ،DICOMوتقنية  DCDiمن
ووظيفة الجدولة الزمنية ،والزاوية
 ،Faroudjaووظيفة الجدولة
السريعة ،وتقديم العروض دون
الزمنية ،والمساعدة في الضبط
استخدام جهاز كمبيوتر ،وعرض
البؤري ،وتصحيح االنحراف في
 USBثالثي الوظائف ،وتقديم
الوقت الفعلي ،والزاوية السريعة،
العروض دون استخدام جهاز كمبيوتر وتقديم العروض دون استخدام جهاز
كمبيوتر ،وعرض  USBثالثي
الوظائف ،وإمكانية االتصال للبث
والمشاركة

الضوضاء (ديسيبل)
(عادي/اقتصادي)

3728 / /غير متوفر

3929 /

37/ 29

37/ 29

3929 /

الوزن (كجم)

4.2

4.3

4.4

4.2

4.3

األبعاد من دون األرجل
(العرض × العمق × االرتفاع بالمم)

 377×  291× 101

 377×  291× 101

 377×  291× 101

 377×  291× 101

 377×  291× 101

استهالك الطاقة
الوضع العادي/االقتصادي

 316وات 228 /وات /غير متوفر

 405وات 323 /وات

 425وات 323 /وات

 316وات 228 /وات

 405وات 323 /وات

استهالك الطاقة في وضع
االستعداد ،االتصال مغلق

 0.31وات

 0.31وات

 0.31وات

 0.31وات

 0.31وات
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الطراز

EB-2165W

EB-2245U

EB-2250U

EB-2255U

EB-2265U

الدقة

( WXGA 1280× )800

 WUXGA( 1920× )1200

 WUXGA( 1920× )1200

 WUXGA( 1920× )1200

 WUXGA( 1920× )1200

نسبة الطول إلى العرض األصلية

1610:
5,5003,800 /

1610:
4,2003,100 /

1610:
5,0003,800 /

1610:
5,0003,800 /

1610:
5,5003,800 /

نسبة التباين

15,0001:

15,0001:

15,0001:

عمر المصباح/الليزر (ساعة)
الوضع العادي/االقتصادي

5,00010,000 /

5,00010,000 /

5,00010,000 /

15,0001:
5,00010,000 /

15,0001:
5,00010,000 /

نسبة اإلسقاط في نسبة الطول إلى
العرض األصلية

1.382.28 -1:

1.572.58 -1:

1.382.28 -1:

1.382.28 -1:

1.382.28 -1:

حجم الصورة القابل للتوسع
(القُطر)

30 300 -بوصة

45 260 -بوصة

50 300 -بوصة

50 300 -بوصة

50 300 -بوصة

الزوم

بصري x1.6

بصري x1.6

بصري x1.6

بصري x1.6

بصري x1.6

تصحيح االنحراف الرأسي
تصحيح االنحراف األفقي

تلقائي °30±
تلقائي °20±

تلقائي °30±
تلقائي °20±

تلقائي °30±
تلقائي °20±

تلقائي °30±
تلقائي °20±

تلقائي °30±
تلقائي °20±

إزاحة العدسة

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

إخراج السماعة

 16وات

 16وات

 16وات

 16وات

 16وات

إمكانية االتصال

منفذ  ،HDBaseTو 2مدخل
 ،VGAومخرج  ،VGAو 2منفذ
ب ،وUSB
 ،HDMIو RCAمر ّك 
النوع (أ) ،و USBالنوع (ب)،
ومنفذ  ،RS-232Cومنفذ MHL
(عبر  ،)HDMI 1وMiracast

 2مدخل  ،VGAومخرج ،VGA
ب،
و 2منفذ  ،HDMIو RCAمر ّك 
و USBالنوع (أ) ،و USBالنوع
(ب) ،ومنفذ  ،RS-232Cومنفذ
( MHLعبر )HDMI 1

 2مدخل  ،VGAومخرج ،VGA
و 2منفذ  ،HDMIو RCAمر ّكب،
و USBالنوع (أ) ،و USBالنوع
(ب) ،ومنفذ  ،RS-232Cومنفذ
( MHLعبر )HDMI 1

 2مدخل  ،VGAومخرج ،VGA
ب،
و 2منفذ  ،HDMIو RCAمر ّك 
و USBالنوع (أ) ،و USBالنوع
(ب) ،ومنفذ  ،RS-232Cومنفذ
( MHLعبر )HDMI 1

منفذ  ،HDBaseTو 2مدخل
 ،VGAومخرج  ،VGAو 2منفذ
 ،HDMIو RCAمر ّكب، وUSB
النوع (أ) ،و USBالنوع (ب)،
ومنفذ  ،RS-232Cومنفذ MHL
(عبر  ،)HDMI 1وMiracast

توصيل الصوت

مدخل  RCAمزدوج،
و 2مدخل استريو صغير،
ومخرج استريو صغير

مدخل  RCAمزدوج،
و 2مدخل استريو صغير،
ومخرج استريو صغير

مدخل  RCAمزدوج،
و 2مدخل استريو صغير،
ومخرج استريو صغير

مدخل  RCAمزدوج،
و 2مدخل استريو صغير،
ومخرج استريو صغير

مدخل  RCAمزدوج،
و 2مدخل استريو صغير،
ومخرج استريو صغير

االتصال الشبكي

مدخل  LAN( ،)RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية مرفقة

مدخل  LAN( ،)RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية مرفقة

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

مدخل  LAN( ،)RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية مرفقة

مدخل  LAN( ،)RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية مرفقة

الحلول البرمجية من إبسون

EasyMP Multi-PC
 ،Projectionوتطبيق
 iProjectionلنظامي التشغيل iOS
و Androidوأجهزة
 ،ChromebookوEasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC
 ،Projectionوتطبيق
 iProjectionلنظامي التشغيل iOS
و Androidوأجهزة
 ،ChromebookوEasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC
 ،Projectionوتطبيق
 iProjectionلنظامي التشغيل iOS
و Androidوأجهزة
،Chromebook
وEasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC
 ،Projectionوتطبيق
 iProjectionلنظامي التشغيل iOS
و Androidوأجهزة
 ،ChromebookوEasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC
 ،Projectionوتطبيق
 iProjectionلنظامي التشغيل iOS
و Androidوأجهزة
 ،ChromebookوEasyMP
Network Monitor

الميزات األخرى

الشاشة الرئيسية ،ومقدِّم باإليماءات،
ومطابقة الشاشة عبر ،Miracast
وإيقاف الصوت والصورة ،وتناسب
إطار الشاشة ،والشاشة المقسَّمة ،وبدء
التشغيل التلقائي ،ووضع ألوان
 ،DICOMوتقنية  DCDiمن
 ،Faroudjaووظيفة الجدولة
الزمنية ،والمساعدة في الضبط
البؤري ،وتصحيح االنحراف في
الوقت الفعلي ،والزاوية السريعة،
وتقديم العروض دون استخدام جهاز
كمبيوتر ،وعرض  USBثالثي
الوظائف ،وإمكانية االتصال للبث
والمشاركة

الشاشة الرئيسية ،ومقدِّم باإليماءات،
وإيقاف الصوت والصورة ،وتناسب
إطار الشاشة ،والشاشة المقسَّمة ،وبدء
التشغيل التلقائي ،ووضع ألوان
 ،DICOMوتقنية  DCDiمن
 ،Faroudjaووظيفة الجدولة
الزمنية ،والمساعدة في الضبط
البؤري ،وتصحيح االنحراف في
الوقت الفعلي ،والزاوية السريعة،
وتقديم العروض دون استخدام جهاز
كمبيوتر ،وعرض  USBثالثي
الوظائف ،وإمكانية االتصال للبث
والمشاركة

الشاشة الرئيسية ،ومقدِّم باإليماءات،
وإيقاف الصوت والصورة ،وتناسب
إطار الشاشة ،والشاشة المقسَّمة ،وبدء
التشغيل التلقائي ،ووضع ألوان
 ،DICOMوتقنية  DCDiمن
 ،Faroudjaووظيفة الجدولة
الزمنية ،والمساعدة في الضبط
البؤري ،وتصحيح االنحراف في
الوقت الفعلي ،والزاوية السريعة،
وتقديم العروض دون استخدام جهاز
كمبيوتر ،وعرض  USBثالثي
الوظائف ،وإمكانية االتصال للبث
والمشاركة (اختيارية)

الشاشة الرئيسية ،ومقدِّم باإليماءات،
ومطابقة الشاشة عبر ،Miracast
وإيقاف الصوت والصورة ،وتناسب
إطار الشاشة ،والشاشة المقسَّمة ،وبدء
التشغيل التلقائي ،ووضع ألوان
 ،DICOMوتقنية  DCDiمن
 ،Faroudjaووظيفة الجدولة
الزمنية ،والمساعدة في الضبط
البؤري ،وتصحيح االنحراف في
الوقت الفعلي ،والزاوية السريعة،
وتقديم العروض دون استخدام جهاز
كمبيوتر ،وعرض  USBثالثي
الوظائف ،وإمكانية االتصال للبث
والمشاركة

الشاشة الرئيسية ،ومقدِّم باإليماءات،
ومطابقة الشاشة عبر ،Miracast
وإيقاف الصوت والصورة ،وتناسب
إطار الشاشة ،والشاشة المقسَّمة ،وبدء
التشغيل التلقائي ،ووضع ألوان
 ،DICOMوتقنية  DCDiمن
 ،Faroudjaووظيفة الجدولة
الزمنية ،والمساعدة في الضبط
البؤري ،وتصحيح االنحراف في
الوقت الفعلي ،والزاوية السريعة،
وتقديم العروض دون استخدام جهاز
كمبيوتر ،وعرض  USBثالثي
الوظائف ،وإمكانية االتصال للبث
والمشاركة

الضوضاء (ديسيبل)
(عادي/اقتصادي)

3929 /

3729 /

3929 /

3929 /

3929 /

الوزن (كجم)

4.6

4.6

4.6

األبعاد من دون األرجل
(العرض × العمق × االرتفاع بالمم)

 377×  291.5× 110

 377×  291.5× 110

 377×  291.5× 110

4.7
 377×  291.5× 110

4.7
 377×  291.5× 110

استهالك الطاقة
الوضع العادي/االقتصادي

 405وات 323 /وات

 405وات 323 /وات

 405وات 323 /وات

 405وات 323 /وات

 425وات 323 /وات

استهالك الطاقة في وضع االستعداد،
االتصال مغلق

 0.31وات

 0.31وات

 0.31وات

 0.31وات

 0.31وات

انبعاث الضوء الملون (لومن)
الوضع العادي/االقتصادي
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الطراز

EB-98H

EB-945H

EB-955WH

EB-965H

الدقة

 XGA( 1024× )768

 XGA( 1024× )768

( WXGA 1280× )800

 XGA( 1024× )768

نسبة الطول إلى العرض األصلية

43:
3,0002,100 /

43:
3,0002,100 /

1610:
3,2002,240 /

43:
3,5002,450 /

انبعاث الضوء الملون (لومن)
الوضع العادي/االقتصادي
نسبة التباين

10,0001:

10,0001:

10,0001:

10,0001:

عمر المصباح/الليزر (ساعة)
الوضع العادي /االقتصادي

5,00010,000 /

5,00010,000 /

5,00010,000 /

5,00010,000 /

نسبة اإلسقاط في نسبة
الطول إلى العرض األصلية

1.481.77 -1:

1.382.24 -1:

1.382.24 -1:

1.382.24 -1:

حجم الصورة القابل للتوسع
(القُطر)

30 300 -بوصة

30 300 -بوصة

33 280 -بوصة

30 300 -بوصة

الزوم

يدوي x1.2

يدوي x1.6

يدوي x1.6

يدوي x1.6

تصحيح االنحراف الرأسي
تصحيح االنحراف األفقي

تلقائي °30±
يدوي °30±

تلقائي °30±
يدوي °30±

تلقائي °30±
يدوي °30±

تلقائي °30±
يدوي °30±

إزاحة العدسة

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

إخراج السماعة

 16وات

 16وات

 16وات

 16وات

إمكانية االتصال

 2مدخل  ،VGAومخرج ،VGA
و RCAمر ّكب ،ومنفذ ،S-Video
ومنفذ  USBالنوع (ب) ،ومنفذ
 USBالنوع (أ) ،و 2منفذ ،HDMI
ومنفذ RS-232C

 2مدخل  ،VGAومخرج ،VGA
و RCAمر ّكب ،ومنفذ ،S-Video
ومنفذ  USBالنوع (ب) ،ومنفذ
 USBالنوع (أ) ،و 2منفذ ،HDMI
ومنفذ RS-232C

 2مدخل  ،VGAومخرج ،VGA
و RCAمر ّكب ،ومنفذ ،S-Video
ومنفذ  USBالنوع (ب) ،ومنفذ
 USBالنوع (أ) ،و 2منفذ ،HDMI
ومنفذ RS-232C

 2مدخل  ،VGAومخرج ،VGA
و RCAمر ّكب ،ومنفذ ،S-Video
ومنفذ  USBالنوع (ب) ،ومنفذ
 USBالنوع (أ) ،و 2منفذ ،HDMI
ومنفذ RS-232C

توصيل الصوت

مدخل  RCAمزدوج ،و 2مدخل
استريو صغير ،ومخرج استريو
صغير ،ومدخل ميكروفون

مدخل  RCAمزدوج ،و 2مدخل
استريو صغير ،ومخرج استريو
صغير ،ومدخل ميكروفون

مدخل  RCAمزدوج ،و 2مدخل
استريو صغير ،ومخرج استريو
صغير ،ومدخل ميكروفون

مدخل  RCAمزدوج ،و 2مدخل
استريو صغير ،ومخرج استريو
صغير ،ومدخل ميكروفون

االتصال الشبكي

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

الحلول البرمجية من إبسون

،EasyMP Network Monitor
وEasyMP Network
 ،ProjectionوEasyMP Multi-
 ،PC Projectionوتطبيق
 iProjectionلنظامي التشغيل iOS
و Androidوأجهزة
Chromebook

،EasyMP Network Monitor
وEasyMP Network
 ،ProjectionوEasyMP
 ،Multi-PC Projectionوتطبيق
 iProjectionلنظامي التشغيل iOS
و Androidوأجهزة
Chromebook

،EasyMP Network Monitor
وEasyMP Network
 ،ProjectionوEasyMP
 ،Multi-PC Projectionوتطبيق
 iProjectionلنظامي التشغيل iOS
و Androidوأجهزة
Chromebook

،EasyMP Network Monitor
وEasyMP Network
 ،ProjectionوEasyMP
 ،Multi-PC Projectionوتطبيق
 iProjectionلنظامي التشغيل iOS
و Androidوأجهزة
Chromebook

الميزات األخرى

عرض  USBثالثي الوظائف،
ومزالج إيقاف الصوت والصورة،
وتقليل إضاءة المصباح تلقائيًا،
والشاشة المقسَّمة ،ووظيفة رمز
االستجابة السريعة ( ،)QRووظيفة
نسخ اإلعدادات المعروضة على
الشاشة ،وتقديم العروض دون
استخدام جهاز كمبيوتر

عرض  USBثالثي الوظائف،
ومزالج إيقاف الصوت والصورة،
وتقليل إضاءة المصباح تلقائيًا،
والشاشة المقسَّمة ،ووظيفة رمز
االستجابة السريعة ( ،)QRووظيفة
نسخ اإلعدادات المعروضة على
الشاشة ،وتقديم العروض دون
استخدام جهاز كمبيوتر

عرض  USBثالثي الوظائف،
ومزالج إيقاف الصوت والصورة،
وتقليل إضاءة المصباح تلقائيًا،
والشاشة المقسَّمة ،ووظيفة رمز
االستجابة السريعة ( ،)QRووظيفة
نسخ اإلعدادات المعروضة على
الشاشة ،وتقديم العروض دون
استخدام جهاز كمبيوتر

عرض  USBثالثي الوظائف،
ومزالج إيقاف الصوت والصورة،
وتقليل إضاءة المصباح تلقائيًا،
والشاشة المقسَّمة ،ووظيفة رمز
االستجابة السريعة ( ،)QRووظيفة
نسخ اإلعدادات المعروضة على
الشاشة ،وتقديم العروض دون
استخدام جهاز كمبيوتر

الضوضاء (ديسيبل)
(عادي/اقتصادي)

3729 /

3729 /

3729 /

3729 /

الوزن (كجم)

2.7

2.9

2.9

2.9

األبعاد من دون األرجل
(العرض × العمق × االرتفاع بالمم)

 297×  244× 87

 297×  269× 87

 297×  269× 87

 297×  269× 87

استهالك الطاقة
الوضع العادي/االقتصادي

 287وات 215 /وات

 287وات 215 /وات

 287وات 215 /وات

 287وات 215 /وات

استهالك الطاقة في
وضع االستعداد ،االتصال مغلق

 0.26وات

 0.26وات

 0.26وات

 0.26وات
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الطراز

EB-G7000W

EB-G7200W

EB-G7400U

EB-G7800

EB-G7900U

الدقة

( WXGA 1280× )800

( WXGA 1280× )800

 WUXGA( 1920× )1200

( XGA 1024× )768

 WUXGA( 1920× )1200

نسبة الطول إلى العرض األصلية

1610:
6,5005,915 /

1610:
7,5006,000 /

1610:
5,500 /غير متوفر

43:
8,0006,400 /

1610:
7,0005,600 /

نسبة التباين

انبعاث الضوء الملون (لومن)
الوضع العادي/االقتصادي

50,0001:
3,0004,000 /

50,0001:

50,0001:

50,0001:

50,0001:

3,0004,000 /

4,000 /غير متوفر

3,0004,000 /

3,0004,000 /

نسبة اإلسقاط في نسبة الطول إلى
العرض األصلية

1.442.33 -

1.442.33 -

1.442.33 -

1.472.38 -

1.442.33 -

حجم الصورة القابل للتوسع
(القُطر)

50 300 -بوصة

50 300 -بوصة

50 300 -بوصة

50 300 -بوصة

50 300 -بوصة

الزوم

بصري x1.6

بصري x1.6

بصري x1.6

بصري x1.6

بصري x1.6

تصحيح االنحراف الرأسي
تصحيح االنحراف األفقي

يدوي °45±
يدوي °30±

يدوي °45±
يدوي °30±

يدوي °45±
يدوي °30±

يدوي °45±
يدوي °30±

يدوي °45±
يدوي °30±

إزاحة العدسة

± 67 %رأسية
± 30 %أفقية

± 67 %رأسية
± 30 %أفقية

± 67 %رأسية
± 30 %أفقية

± 57 %رأسية
± 30 %أفقية

± 67 %رأسية
± 30 %أفقية

إخراج السماعة

 10وات

 10وات

إمكانية االتصال

 USB 2.0النوع (أ) ،و USB 2.0 USB 2.0النوع (أ) ،وUSB 2.0
النوع (ب) "خدمة فقط" ،ومنفذ  RS-النوع (ب) "خدمة فقط" ،ومنفذ
 ،232Cوواجهة توصيل  ،RS-232C Ethernetوواجهة توصيل
( 100 Base-TX10 /
 Ethernet( 100 Base-TX/
 ،)Base-Tومدخل  ،VGAومخرج  ،)Base-T 10ومدخل ،VGA
 ،VGAومدخل  ،DVIومدخل
ومخرج  ،VGAومدخل ،DVI
 ،BNCومنفذ  ،HDBaseTومنفذ
ومدخل  ،BNCومنفذ ،HDBaseT
 HDMI
ومنفذ  HDMI

عمر المصباح/الليزر (ساعة)
الوضع العادي/االقتصادي

 10وات

 10وات

 10وات

 USB 2.0النوع (أ) ،وUSB 2.0
النوع (ب) "خدمة فقط" ،ومنفذ
 ،RS-232Cوواجهة توصيل
 Ethernet( 100 Base-TX/
 ،)Base-T 10ومدخل ،VGA
ومخرج  ،VGAومدخل ،DVI
ومدخل  ،BNCومنفذ ،HDBaseT
ومنفذ  HDMI()HDCP 2.2

 USB 2.0النوع (أ) ،وUSB 2.0
النوع (ب) "خدمة فقط" ،ومنفذ
 ،RS-232Cوواجهة توصيل
 Ethernet( 100 Base-TX/
 ،)Base-T 10ومدخل ،VGA
ومخرج  ،VGAومدخل ،DVI
ومدخل  ،BNCومنفذ ،HDBaseT
ومنفذ  HDMI

 USB 2.0النوع (أ) ،وUSB 2.0
النوع (ب) "خدمة فقط" ،ومنفذ
 ،RS-232Cوواجهة توصيل
 Ethernet( 100 Base-TX/
 ،)Base-T 10ومدخل ،VGA
ومخرج  ،VGAومدخل ،DVI
ومدخل  ،BNCومنفذ ،HDBaseT
ومنفذ  HDMI()HDCP 2.2

توصيل الصوت

 3مداخل استريو صغير،
ومخرج استريو صغير

 3مداخل استريو صغير،
ومخرج استريو صغير

 3مداخل استريو صغير،
ومخرج استريو صغير

 3مداخل استريو صغير،
ومخرج استريو صغير

 3مداخل استريو صغير،
ومخرج استريو صغير

االتصال الشبكي

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

الحلول البرمجية من إبسون

،EasyMP Network Monitor
وEasyMP Network
 ،ProjectionوEasyMP Multi-
 ،PC Projectionوتطبيق
 iProjectionلنظامي التشغيل iOS
و Androidوأجهزة
 ،ChromebookوWeb Control

،EasyMP Network Monitor
وEasyMP Network
 ،ProjectionوEasyMP Multi-
 ،PC Projectionوتطبيق
 iProjectionلنظامي التشغيل iOS
و Androidوأجهزة
 ،ChromebookوWeb Control

،EasyMP Network Monitor
وEasyMP Network
 ،ProjectionوEasyMP Multi-
 ،PC Projectionوتطبيق
 iProjectionلنظامي التشغيل iOS
و Androidوأجهزة
 ،ChromebookوWeb Control

،EasyMP Network Monitor
وEasyMP Network
 ،ProjectionوEasyMP Multi-
 ،PC Projectionوتطبيق
 iProjectionلنظامي التشغيل iOS
و Androidوأجهزة
 ،ChromebookوWeb Control

،EasyMP Network Monitor
وEasyMP Network
 ،ProjectionوEasyMP
 ،Multi-PC Projectionوتطبيق
 iProjectionلنظامي التشغيل iOS
و Androidوأجهزة
 ،ChromebookوWeb Control

الميزات األخرى

العرض في الوضع الطولي* ،والزوم العرض في الوضع الطولي* ،والزوم العرض في الوضع الطولي* ،والزوم العرض في الوضع الطولي* ،والزوم العرض في الوضع الطولي* ،والزوم
المتحرك آليًا ،والضبط البؤري
المتحرك آليًا ،والضبط البؤري
المتحرك آليًا ،والضبط البؤري
المتحرك آليًا ،والضبط البؤري
المتحرك آليًا ،والضبط البؤري
وإزاحة العدسة ،وذاكرة العدسة،
وإزاحة العدسة ،وذاكرة العدسة،
وإزاحة العدسة ،وذاكرة العدسة،
وإزاحة العدسة ،وذاكرة العدسة،
وإزاحة العدسة ،وذاكرة العدسة،
وخيارات العدسة القابلة للتبديل بما في وخيارات العدسة القابلة للتبديل بما في وخيارات العدسة القابلة للتبديل بما في وخيارات العدسة القابلة للتبديل بما في وخيارات العدسة القابلة للتبديل بما في
ذلك عدسة اإلسقاط القصير جدًا التي ذلك عدسة اإلسقاط القصير جدًا التي ذلك عدسة اإلسقاط القصير جدًا التي ذلك عدسة اإلسقاط القصير جدًا التي ذلك عدسة اإلسقاط القصير جدًا التي
ال تتطلب أي إزاحة ،والشاشة
ال تتطلب أي إزاحة ،والشاشة
ال تتطلب أي إزاحة ،وتحسين ،4K
ال تتطلب أي إزاحة ،والشاشة
ال تتطلب أي إزاحة ،وتحسين ،4K
المقسَّمة ،ووظيفة الجدولة الزمنية،
المقسَّمة ،ووظيفة الجدولة الزمنية،
والشاشة المقسَّمة ،ووظيفة الجدولة
المقسَّمة ،ووظيفة الجدولة الزمنية،
والشاشة المقسَّمة ،ووظيفة الجدولة
وتصحيح محاذاة النقاط واالنحناء،
وتصحيح محاذاة النقاط واالنحناء،
الزمنية ،وتصحيح محاذاة النقاط
وتصحيح محاذاة النقاط واالنحناء،
الزمنية ،وتصحيح محاذاة النقاط
ووضع ألوان  ،DICOMومرفق
ووضع ألوان  ،DICOMومرفق
واالنحناء ،ووضع ألوان  ،DICOMووضع ألوان  ،DICOMومرفق
واالنحناء ،ووضع ألوان ،DICOM
غطاء كابالت
غطاء كابالت
ومرفق غطاء كابالت
غطاء كابالت
ومرفق غطاء كابالت

الضوضاء (ديسيبل)
(عادي/اقتصادي)

3931 /

الوزن (كجم)

12.7

3931 /

3931 /

12.7

12.7

12.7

12.7

األبعاد من دون األرجل (العرض × العمق  525×  472× 189
× االرتفاع بالمم)

 525×  472× 189

 525×  472× 189

 525×  472× 189

 525×  472× 189

استهالك الطاقة
الوضع العادي /االقتصادي

 515وات 477 /وات

 572وات 477 /وات

 572وات 477 /وات

 572وات 477 /وات

 572وات 477 /وات

استهالك الطاقة في وضع االستعداد،
االتصال مغلق

 0.3وات

 0.3وات

 0.3وات

 0.3وات

 0.3وات

*ينخفض العمر االفتراضي للمصباح عند العرض في الوضع الطولي إلى  2,000ساعة
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3931 /

3931 /

EB-G7905U

الملحقات التي تالئم مجموعة كبيرة من التطبيقات
تختلف كل بيئة عن غيرها ،وكذلك كل عرض تقديمي؛ لذا نقدم مجموعة كبيرة من الملحقات لتلبية احتياجاتك.
ومن الفالتر والمصابيح وحوامل التركيب بالسقف الداخلي إلى الشاشات والعدسات ،نسهِّل تخصيص حزمة
أجهزة العرض بما يتناسب مع بيئتك أو جمهورك.

 WUXGA( 1920× )1200
1610:
7,0005,600 /
50,0001:
3,0004,000 /
1.442.33 -
50 300 -بوصة
بصري x1.6
يدوي °45±
يدوي °30±
± 67 %رأسية
± 30 %أفقية

المصابيح األصلية من إبسون

حوامل التركيب

اضمن حصولك على أفضل الصور وأعالها سطوعًا وأكثرها
اتسا ًقا لفترة أطول مع المصابيح األصلية من إبسون .ويتم
تصنيع المصابيح وشحنها في ظل أنظمة صارمة لمراقبة
الجودة تضمن أفضل جودة للصورة ،وتزيد االعتمادية إلى
أقصى حد ،وتقلل الصيانة إلى أدنى حد ،وتتأكد من حصولك
على تغطية مستمرة لضمان شامل.

بشكل رائع
ر ِّكب جهاز العرض الخاص بك في قاعتك
ٍ
واضمن المرونة والسالمة واألمان باستخدام حوامل التركيب
التي صمّمناها خصيصًا لهذا الغرض.

 10وات

الفئة  EB-5– الطرازان  ELPMB23وELPMB45
الفئة  EB-9– الطراز ELPMB23
الفئة  EB-2000– الطراز ELPMB23

 USB 2.0النوع (أ) ،وUSB 2.0
النوع (ب) "خدمة فقط" ،ومنفذ
 ،RS-232Cوواجهة توصيل
 Ethernet( 100 Base-TX/
 ،)Base-T 10ومدخل ،VGA
ومخرج  ،VGAومدخل ،DVI
ومدخل  ،BNCومنفذ ،HDBaseT
ومنفذ  HDMI()HDCP 2.2

 3مداخل استريو صغير،
ومخرج استريو صغير

مدخل  LAN( )RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية اختيارية

،EasyMP Network Monitor
وEasyMP Network
 ،ProjectionوEasyMP Multi-
 ،PC Projectionوتطبيق
 iProjectionلنظامي التشغيل iOS
و Androidوأجهزة
 ،ChromebookوWeb Control
العرض في الوضع الطولي* ،والزوم
المتحرك آليًا ،والضبط البؤري
وإزاحة العدسة ،وذاكرة العدسة،
وخيارات العدسة القابلة للتبديل بما في
ذلك عدسة اإلسقاط القصير جدًا التي
ال تتطلب أي إزاحة ،وتحسين ،4K
والشاشة المقسَّمة ،ووظيفة الجدولة
الزمنية ،وتصحيح محاذاة النقاط
واالنحناء ،ووضع ألوان ،DICOM
ومرفق غطاء كابالت

السماعات النشطة
ً
تضيف هذه السماعات صغيرة الحجم صوتا قويًا إلى أي حل
ألماكن االجتماعات .وتم ّكن السماعات النشطة ELPSP02
(مع مكبرات صوت مضمّنة وقدرة  30وات للصوت) جميع
الطالب في القاعة من سماع درسك بوضوح؛ ما يحسِّن
تجربة التعلم.

صندوق التحكم والتوصيل
يمكنك التمتع بمستوى جديد من التوصيل والتحكم في العرض
داخل القاعات الدراسية باستخدام صندوق التحكم والتوصيل
()ELPCB02؛ وهو عبارة عن صندوق تحكم في الصوت
والصورة مالئم للتركيب على الحائط ألجهزة العرض ذات
اإلسقاط القصير واإلسقاط القصير ج ًدا من إبسون .وبفضل
دعمه لمجموعة من األجهزة ،فإنه يسّهل بصورة أكبر من أي
وقت مضى تشغيل مصادر الصوت/الفيديو -بما في ذلك
عرض أحدث األجهزة المتنقلة عالية الوضوح والمزوّ دة بتقنية
الرابط عالي الوضوح المتنقل (.)MHL

مهايئ الشبكة المحلية الالسلكية ()ELPAP10
يمكنك تقديم عروض السلكية سريعة وآمنة باستخدام
 EasyMP Network Projectionأو تطبيق
 iProjectionمن إبسون بمساعدة هذا المهايئ الذي يسهل
تركيبه عبر منفذ .USB

3931 /
12.7
 525×  472× 189
 572وات 477 /وات
 0.3وات
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2

1دراسة استقصائية أجرتها شركة  Futuresource Consulting Limitedللفترة من عام  2001إلى عام .2015
2
ً
مقارنة بأجهزة عرض  DLPأحادية الشريحة الرائدة المستخدمة ألغراض الترفيه المنزلي .وقد تبين أن أجهزة عرض إبسون  720pأكثر سطوعًا بمعدل ثالثة أضعاف؛ في حين أن أجهزة
عرض إبسون  1080pأكثر سطوعًا بصفة دائمة بمعدل ضعفين وحتى ثالثة أضعاف .استنادًا إلى بيانات  ،NPDفي الفترة من يوليو  2011حتى يونيو  .2012تم قياس سطوع األلوان (انبعاث
الضوء الملون) وف ًقا لمعيار  .IDMS 15.4وتختلف درجة سطوع األلوان حسب ظروف االستخدام .لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة www.epson.ae/CLO
3
مقارنة ُ
ً
بالطرز  70بوصة من الشاشات المسطحة الرائدة بدقة ( 4kاألعلى مبيعًا -بالوحدات -باستثناء المبيعات إلى الفنادق وف ًقا لبيانات ّ
موزعي  PMAألمريكا الشمالية ،والمبيعات في الفترة
من يناير إلى سبتمبر  )2015في ترتيب لنمط قاعات الدراسة بعرض  6.7أمتار × عمق  8.2أمتار .عندما ُ
طلب منهم تدوين ستة عناصر قصيرة من الشرائح المعروضة ،دوَّ ن  %58من الطالب
بشكل غير صحيح .استنادًا إلى أبحاث في الواليات المتحدة أجرتها  Radius Researchفي أبريل .2016
 -الذين تتراوح أعمارهم من  12إلى  22عامًا -عنصرً ا واحدًا على األقل
ٍ
4حجم شاشة يصل إلى  500بوصة باالستناد إلى أجهزة العرض المعدّة للتركيب من إبسون.
ً
مجهزا بتقنية  Intel WiDiويعمل بنظام التشغيل Microsoft
5تتوفر ® Miracastفي أجهزة مختارة تدعم Android 4.2+و .Microsoft Windows 8.1+تتطلب  Intel® WiDiنظامًا
.Windows 7+
6ال تتوفر في جميع المنتجات .يُرجى االطالع على المواصفات في الصفحات من  24إلى .31
7ال تتوفر عروض الضمان المذكورة لبعض البلدان .يُرجى االتصال بالممثل المحلي لشركة إبسون.
للحصول على مزيد من المعلومات ،يُرجى االتصال بمكتب إبسون المحلي أو تفضل بزيارة www.epson.ae
Hotline Telephone: +9714 8872172
Fax: +9714 8818945
www.epson.ae

Epson Middle East
P.O.Box 17383, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +9714 8818934

تعتبر العالمات التجارية والعالمات التجارية المسجلة ملكية لشركة  Seiko Epson Corporationأو الشركات المالكة لها.
المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار.

