פתרונות תצוגה לתחום החינוך

מגדירים מחדש
את סביבות הלמידה
של הדור החדש
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מעניקים השראה
לתלמידי הדור הבא
באמצעות המקרנים שלנו לתחום החינוך ,ניתן להוסיף יצירתיות והשראה
ולרתק את כל התלמידים בסביבות הלמידה המודרניות .החל בכיתות
אינטראקטיביות קטנות ועד לאולמות הרצאות ,המקרנים שלנו מציעים
את הפתרון המושלם בכל מרחב למידה .תוכל לסמוך על תמונות
מדהימות ,תכונות רב-תכליתיות והפעלה קלה לקהלים בכל הגדלים.
שלא בדומה ללוחות תצוגה שטוחים ומסורתיים ,המקרנים שלנו מספקים
גודל תמונה ניתן להרחבה כדי להעניק לכולם את התצוגה המושלמת.
גודל התצוגה דווקא כן חשוב
הקרן תמונות הניתנות להרחבה עד  500אינץ'
בחדר בכל גודל וצור את חוויית הלמידה המרתקת
ביותר ,ללא המגבלות של תצוגות לוח שטוח .צור
תמונה בגודל אופטימלי כדי להעניק לכולם את
התצוגה המושלמת ,ללא צורך בזום וללא איבוד
פרטים חשובים בתוכן.
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טכנולוגיה מובילה

העשרת הלמידה

שיתוף פשוט

קל לראות מדוע  Epsonהיא החברה מספר אחת
בתחום המקרנים מאז שנת  .12001טכנולוגיית
 3LCDשלנו מפיקה תמונות הבהירות פי שלושה
בהשוואה למקרנים מתחרים 2וכל מקרן הכולל את
מלוא התכונות מספק פתרון מושלם לדרישות
המיוחדות שלך בתחום החינוך.

הוסף לשיעורים אינטראקטיביות באמצעות ציור
והוספת הערות ישירות בכל חלקי התוכן שמוצג.
שלב מגע אצבעות ושני עטים אינטראקטיביים יחד
עם תכונות הזרמה ושיתוף אופציונלית כדי ליצור
סביבת למידה טבעית המרתקת תלמידים ומפיקה
תוצאות ממשיות.

כל המקרנים שלנו קלים להגדרה ולשימוש,
מתאפיינים במגוון אפשרויות קישוריות וכוללים
מבחר תכונות ואפליקציות שנועדו להפוך שיתוף
מידע לפשוט ולמרתק .החל בחיבור למחשבי PC
של כולם ועד לגישה אלחוטית לסמארטפונים
ולמחשבי טבלט ,הקישוריות מוסיפה עניין
ומעורבות לכל סביבת למידה.
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גודל התצוגה דווקא כן חשוב

58

%

הצגת תמונה בגודל המתאים לחדר יכולה ליצור הבדל אדיר ברמות
הריכוז ,ההנאה וההבנה .שלא בדומה ללוחות תצוגה שטוחים ,המקרנים
שלנו מספקים גודל תמונה הניתן להרחבה .לכן ,בלא קשר לגודל החדר,
כל תלמיד מקבל תצוגה מושלמת ללא אובדן באיכות התמונה או בצורך
להתאמות זום כל הזמן.

המסך המושלם לכל מרחב
בהתאם למחקר עדכני של ,Radius Research
 58%מהתלמידים בכיתה ממוצעת אינם יכולים
לקרוא את כל התוכן המוצג על לוח שטוח בגדול
 70אינץ' .3את התצוגות הניתנות להרחבה של
 Epsonניתן להתאים לכל הגדרה עם מסך בגודל
של  100אינץ' עבור פתרונות הלמידה
האינטראקטיבית שלנו ,ועד לגודל  500אינץ' עבור
מקרנים נייחים.4

מהתלמידים אינם
יכולים לקרוא את כל
התוכן על לוח תצוגה
שטוח בגודל  70אינץ'

צור גודל מסך אופטימלי כדי לשכפל את חוויית שולחן
העבודה לכולם (מבוסס על חדר בגודל  4x3מטרים).

תצוגה

60

אינץ'

תצוגת  60אינץ' נותנת תחושה
של צג בגודל  14אינץ'

תצוגה

100
אינץ'

תצוגת  100אינץ' נותנת תחושה
של צג בגודל  25.2אינץ'

מרחק צפייה אפקטיבי
הקרן תמונות עד רזולוציית  Full HDלקבלת
רפרודוקציה טבעית של מסכי מחשב נייד או
מכשיר חכם .הגדלת תמונה על לוחות תצוגה
שטוחים אפשרית רק על-ידי הגדלת הזום ,אשר
באופן בלתי נמנע גורם לאובדן איכות ותוכן,
מאידך המקרנים שלנו פשוט הופכים אותה תמונה
נהדרת לגדולה יותר כדי לשמור על 100%
מהתוכן.

70
אינץ'

100
אינץ'

65
אינץ'

מבוסס על חדר באורך  6מטרים

צפייה נוחה
פיקסלים בולטים יכולים להיראות על לוחות RGB
כאשר מביטים בהם מקרוב פרקי זמן ממושכים
 דבר העלול לגרום למאמץ של העיניים .מקרני Epsonמפיקים תמונות עם פחות פיקסליזציה
מאשר לוחות תצוגה ,לכן ניתן לצפות בהם בנוחות
למשך פרקי זמן ארוכים יותר ,אפילו בסביבות
מוארות היטב.
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לוח תצוגה

תצוגת Epson

חדר חשוך

חדר מואר

3

ללא השתקפות
הצג תוכן בצורה צלולה ללא בוהק בסביבת למידה
בהירה יותר .התמונות מלאות חיים ,צלולות
ונטולות בוהק ,כאשר התאמת אור אוטומטית של
המקרנים מזהה את תנאי התאורה ההיקפית
בחדר ומשנה בהתאם את רמת הבהירות.

5

עד

3x

בהיר יותר לעומת DLP
עם שבב אחד ,
ללא אפקט קשת
2

6

איכות באמצעות טכנולוגיה
טכנולוגיית  3LCDשלנו משלבת רזולוציה גבוהה,
בהירות של עד  8,000לומן וצבעים עשירים כדי
להפיק תמונות מלאות חיים ומרתקות ,אפילו
בכיתות מוארות היטב .לוחות solid-state
אופטיים עם  3שבבים הנמצאים בלבו של כל
מקרן מאפשרים שילוב צבעים חלק לקבלת
תמונות יפיפיות ועקביות.

טכנולוגיית  3LCDשל  - Epsonבהירה פי
2
שלושה לעומת טכנולוגיה מתחרה

מקרנים רגילים המשתמשים בטכנולוגיית DLP
עם שבב יחיד

בהירות גבוהה

ניגודיות גבוהה יותר לצלילות מדהימה

תעורר את הנושאים לחיים וצור השראה ועניין
בתלמידים באמצעות התמונות הבהירות
והצבעוניות ביותר .מדידת רמת הבהירות של
המקרנים שלנו קלה לביצוע כיוון שאנחנו מציינים
הן את תפוקת האור הצבעוני והן את תפוקת האור
הלבן .ללא קשר לנושא ,תוכל לסמוך שתקבל
אותה רמת בהירות בכל התוכן על פני המסך כולו.

ניתן להקרין כל פרט אפילו על המסכים הגדולים
ביותר באמצעות יחס ניגודיות גבוה של
 .50,000:1כלומר ,שהלבן הבהיר ביותר בהיר פי
 50,000מהשחור הכהה ביותר  -רמת בהירות
שמעוררת תוכן לחיים עם פרטים עשירים להפליא
וצלולים כבדולח.

 Full HDלצלילות מוחלטת
2

מקרני  Full HD WUXGAשלנו משחזרים כל פרט
כדי להוסיף בהירות לכל תרחיש למידה .טקסט
חד ותמונות  HDנוחים יותר לצפייה ומעבירים את
המסר ,בין אם מקרוב בצורה אינטראקטיבית עם
קבוצה קטנה או כדי לרתק קהל גדול באודיטוריום.

צבעים אמיתיים
ופרטים יפיפיים
טכנולוגיית  3LCDשלנו מפיקה תמונות  HDעם צבעים עשירים ונאמנים למקור
ברמות בהירות ההופכות מצגות לצלולות ומרתקות אפילו בסביבות למידה
מוארות היטב .התמונות בהירות עד פי שלושה לעומת מקרני  DLPעם שבב
אחד 2ומשיגות רמות של איכות ,גיוון וחופש יצירתי הטובות בהרבה מאלה של
תצוגות לוח שטוח.

7

אינטראקטיביות
ושיתוף פעולה
פתרונות הלמידה האינטראקטיביים שלנו הופכים כל חדר לסביבת שיתוף
פעולה מעוררת השראה .כל אחד יכול להפוך לחלק מתהליך הלמידה הודות
למסך בגודל  100אינץ' המעניק לכולם תצוגה ברורה במכל מקום בכיתה .מורים
יכולים ליצור חוויות למידה דיגיטליות התואמות לציפיות וליכולות של דור
התלמידים המודרני והמתקדם מבחינה טכנולוגית.

אינטראקציה טובה יותר

תכנון שיעורים ושיתוף פעולה

תוכל לעורר עניין ושיתוף פעולה על-ידי הוספת
הערות בכל חלקי במסך האינטראקטיבי באמצעות
מגע אצבעות או שני עטים אינטראקטיביים עם
יכולת תגובה טובה במיוחד ,עם קצוות קשים או
רכים ,כדי להתאים למשטחים שונים ולהעניק
חווית כתיבה טבעית יותר .קל להקצות תכונות
שונות ,לכתוב עם עט ולמחוק עם אצבע או אפילו
לבצע זום ,להזיז ולגלול תמונות בצורה
אינטואיטיבית ועם האצבעות .חיי סוללה ארוכים
יותר מאפשרים מינימום הפרעות .חלק מהדגמים
כולל גם מחוות מציג כדי שהשיעור יזרום בצורה
חלקה.

שתף תוכנן מוקרן עם מכשירים בכיתה בקלות
ובצורה אלחוטית באמצעות תוכנת החינם שלנו
 .EasyMP Multi-PC Projectionניתן לאשר את
כל המכשירים המחוברים ומוצגים ברשימה של
תמונות ממוזערות ולאחר מכן ,ניתן לבחור בהם
ולהקרין אותם כדי שכולם יוכלו לשתף .חלק
מהמקרנים כולל רישיון עבור תוכנת ®SMART
 Notebookכדי לסייע לך ליצור אפקט עוד יותר
דרמטי בכיתה.

פונקציות  Multi-PCומנחה
שפר את השליטה והרחב את האפשרויות לשיתוף
תוכן עבור תלמידים ומורים באמצעות הצגה קלה
ממגוון מכשירים המחוברים למקרן דרך הרשת
או בחיבור ישיר שאינו נזקק לרשת .הוסף חופש
וגמישות והענק לכולם את ההזדמנות לשתף
רעיונות במהלך השיעור ,גם כאשר אינם נמצאים
בכיתה.

אינטראקטיביות של מסכים מרובים
צור חווית למידה בלתי נשכחת באמצעות שני
פתרונות למידה אינטראקטיביים של Epson
בו-זמנית כדי ליצור משטח ענק ,חלק
ואינטראקטיבי שיעורר לחיים כל היבט של הנושא.
פונקציית המסך המפוצל מאפשרת להציג
בו-זמנית תוכן משני מקורות שונים ,לרבות
ממצלמת מסמכים.
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הערות ללא צורך במחשב
הערות ניתן להוסיף ,לשתף ,להשתמש בהן
לשיחה ולהדפיס אותן באמצעות הבקרות שעל
המסך  -ללא צורך להתחבר למחשב ,PC
ולאפשר לכולם להתמקד בשיחה.
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פתרונות ללמידה
אפקטיבית
עולם ההוראה משתנה .לתלמידים יש ציפיות ויכולות המתפתחות יחד עם
הבנתם בטכנולוגיות החדשות .מגוון רחב של פתרונות אינטראקטיביות
וקישוריות מאפשר פיתוח והצגה קלים של חוויות למידה חדשניות ומחוברות,
המעוררת השראה ,מוטיבציה ועניין של ממש.

גישה קלה למסך הבית
גש לפונקציות ולבקרות של המקרן מתוך מסך
בית אחד ומקיף  -לוח בקרה נוח לגישה המאפשר
לשנות מקורות והרבה יותר ,בשעה שהמצגות
והשיעורים ממשיכים לפעול לזרום בצורה חלקה.

שיקוף מסך
חסוך זמן באמצעות שליחת תוכן ישירות
מהמכשיר שלך למסך המקרן ללא צורך בחיבור
לרשת .תוכנת השיקוף תומכת בMiracast® -
וב 5Intel WiDi -ופועלת על-ידי יצירת חיבור,
 peer-to-peer Wi-Fiישיר להזרמה ולשיתוף.

EasyMP Multi-PC Projection
שתף בקלות תוכן ברשת והתחבר ל 50 -מחשבי
 PCלכל היותר .המורה יכול להשתמש בפונקציית
המנחה כדי לבחור בו-זמנית עד ארבעה מחשבים
ולהקרין את התוכן מהם על המסך.
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אפליקציית Epson iProjection
התחבר בצורה אלחוטית לרשת המקרן ,הצג
ישירות ממכשירי  iOSאו  Androidחכמים והקל
על האינטראקציה עם הכיתה ואסוף רעיונות.
השתמש בתכונות הוספת ההערות ליצירת
אינטראקציה בזמן אמת עם התמונה באמצעות
עט דיגיטלי ,עט סימון או מחק.

1

חבר את המכשיר הנייד לרשת של
המקרן

אפליקציית Epson iProjection
עבור Chromebook
תוכל לנוע בחופשיות בחדר ולשתף ללא מאמץ
תוכן מ Chromebook -באמצעות חיבור אלחוטי
למקרן בכיתה .הצג תוכן מ Chromebook -אחד
באמצעות אפליקציית  Epson iProjectionעבור
 Chromebooksאו השתמש בתוכנת Multi-PC
 Projectionשל  Epsonעם פונקציית מנחה כדי
לבחור ולהציג תוכן מארבעה Chromebooks
בכל פעם.

2

הפעל את האפליקציה ובחר את המקרן
המחובר

3

בחר דף אינטרנט ,מסמך או תמונה כדי
להקרין ,ואתה מוכן להתחיל בהצגה

אינטראקטיביות ושיתוף בעזרת SMART

שלט-רחוק

יצרנו שיתוף פעולה עם  - SMARTחברת תוכנה
מובילה כדי להציע שתי אפשרויות כדי לסייע
למורים ליצור שיעורים דינמיים של ממש .חבילת
המקרן הדינמי משלבת מקרן של  Epsonותוכנת
 SMART Notebookואילו חבילת הלוח
הווירטואלי האינטראקטיבי משלבת מקרן שאינו
אינטראקטיבי של  Epsonבפתרון SMART
.all-in-one

נטר ושלוט בו-זמנית במקרנים מרובים באמצעות
 - Epson EasyMP Network Monitorכלי
שימושי המאפשר למנהלי  ,ITמתקנים ורשתות
לבדוק את מצב המקרן ולקחת פיקוד ממקור יחיד.
ניתן להפעיל ולכבות מרחוק ,להחליף את הקלט
ולהשתמש ב plug-in -לשידור הודעות כדי לשלוח
הודעות  JPEGידניות או מתוזמנות למקרן אחד
או יותר.
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הקרנה ממרחק קצר במיוחד

מעודדים תלמידים ליצור
אינטראקציה וללמוד
הוסף גמישות ומעורבות לשיעורים באמצעות מסך הניתן להרחבה עד
 100אינץ' ומגוון תכונות פשוטות אך מתוחכמות .השתלב בעולם החדש
של החינוך על-ידי יצירת סביבת לימודים שבה התלמידים מקבלים נקודת
מבט מושלמת מכל מקום בכיתה ,יכולים לתרום ישירות על המסך ואפילו
להשתתף באמצעות המכשירים החכמים שלהם.

עד

10,000

שעות של חיי מנורה

תמונות מעולות ומרשימות
לכוד את תשומת הלב וההתעניינות של
התלמידים עם תמונות איכותיות ליצירת מעורבות
ממשית .הצג תוכן החורג מהפורמט של מסך רחב
בעזרת רזולוציית  Full HDוהוסף צלילות עם יחס
ניגודיות של עד .16,000:1
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סדרת EB-600
,EB-675Wi ,EB-675W ,EB-670
,EB-680Wi ,EB-680S ,EB-680
,EB-685WS ,EB-685Wi ,EB-685W
EB-696Ui ,EB-695Wi

EB-696Ui
רזולוציית Full HD
אינטראקטיביות של מסכים מרובים

השראה באמצעות מעורבות

קישוריות משופרת

הוסף ממד חדש להוראה באמצעות כתיבה ,ציור
והוספת הערות ותשובות ישירות על המסך.
העטים האינטראקטיביים החדשים נוחים יותר
לשימוש ,וכוללים חוד קשה או רך וחיי סוללה
ארוכים פי שלושה .לקבלת מעורבות עוד יותר
נוחה ,חלק מהמקרנים כוללים גם בקרה באמצעות
מגע אצבעות.

בצע חיבורים מרובים למחשבי  PCנגני ,DVD
מצלמות מסמכים ועוד באמצעות כניסות .HDMI
החלף את המקורות במהירות ואפשר לשיעור
לזרום באמצעות מסך הבית החדש המאפשר
גישה לפונקציות ולבקרות העיקריות של המקרן.
חיבור  Wi-Fiאופציונלי מאפשר חופש תנועה גדול
עוד יותר.

הצגה אינטראקטיבית ללא מטרדים

משתתפים מרובים

הישאר ממוקדם בעזרת מצב  PCלהוספת הערות
כדי לקבל גישה מיידית לפונקציות של הלוח
הווירטואלי ,וקח שילטה ישירה במצלמת
המסמכים מתוך המקרן.

שתף תוכן בין הנוכחים בכיתה באמצעות פונקציית
 Multi-PCהמאפשרת לעד  50משתתפים לשתף
תוכן ממחשבי  PCשלהם .המורה יכול להשתמש
בפונקציית המנחה המשופרת כדי לבחור
בו-זמנית עד ארבעה מחשבים ולהקרין את התוכן
מהם על המסך.

עט בעיצוב חדש לכתיבה נוחה ,תגובה משופרת
ואמינות
 3כניסות  HDMIוקישוריות אלחוטית אופציונלית
רמקול עוצמתי מובנה של  16Wוכניסת מיקרופון
יחס ניגודיות של עד 16,000:1
מתוכנן לעבוד עם תוכנת SMART Notebook
 10,000שעות של חיי מנורה במצב חיסכון

הצגה אינטראקטיבית בקנה מידה גדול
צור משטח מסך אינטראקטיבי ענק ואולטרה רחב
בעזרת שני מקרנים העובדים יחד בצורה חלקה.
יכולת אינטראקטיבית של מסכים מרובים
מאפשרת להשתמש בתכונות אינטראקטיבית בכל
חלקי התמונה.

אפשרויות רב-תכליתיות למסך
הוסף עומק ללמידה באמצעות תכונת המסך
המפוצל המציגה תוכן משני מקורות שונים ,דוגמת
תוכנית השיעור ממחשב  PCותמונת סטילס או
וידיאו קליפ ממצלמת מסמכים.
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הקרנה ממרחק קצר

מצגות עם ביצועים גבוהים
ללא עלויות גבוהות
תוכל לעורר השראה בתלמידים באמצעות תמונות מושלמות בפורמט של
עד  116אינץ' וממרחק של  1.2מטרים בלבד בעזרת המקרנים שלנו
להקרנה ממרחק קצר ,המעניקים תמורה נהדרת .אלה הם מקרנים
רב-תכליתיים ,חסכוניים ,והודות למסך הניתן להרחבה ,הופכים שיתוף
תוכן לחוויית לימוד יצירתית ומרתקת.

תמונות גדולות ובהירות יותר

קל להגדרה ולשימוש

סדרת EB-5

תן לתלמידים סקרנים את היכולת להשתמש
בתמונות על מסך גדול עם צבעים נאמנים לחיים,
פרטים ברורים ובהירות המאפשרות לתצוגה
הוויזואלית להיראות היטב אפילו בכיתות מוארות
היטב .שלא בדומה ללוחות תצוגה שטוחים,
מקרנים אלה מספקים גודל תמונה ניתן להרחבה
כדי להתאים לחדר ,וכדי לוודא שכל התלמידים
מקבלים תצוגה מושלמת.

הפק את המיטב מהנושא הנבחר עם מצבי צבע
ותצוגה פשוטים בין אם דרך  PCאו Mac
במהירות ובקלות באמצעות תצוגת  USBעם כבל
אחד מסוג 1in- .3-תוכל אפילו להותיר רושם נוסף
על השיעורים באמצעות לוגו משתמש הניתן
להתאמה.

,EB-530S ,EB-530 ,EB-525W ,EB-520
EB-536Wi ,EB-535W

הקרנת תמונות
בגודל עד

116

אינץ'
ממרחק  1.2מ'
14

EB-536Wi
עד רזולציית  ,WXGAועד 3400lm CLO
כניסת  HDMIעבור תוכן של וידיאו דיגיטלי ואודיו
תוחלת ארוכה של חיי מנורה ( 5,000ש' רגיל /
 10,000ש' מצב חיסכון)
תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי
רמקול עוצמתי מובנה של  16Wוכניסת מיקרופון
ניטור ובקרה מרוחקים ברשת
עד שני עטים אינטראקטיביים וכלים
אינטראקטיביים
התקנה ללא דרייברים וכיול אוטומטי

חיבורים פשוטים

גמישות ההקרנה מטווח קצר

פתרון מלא ותמורה נהדרת

החיבור למכשירים הדיגיטליים העדכניים פשוט,
ואילו התאימות למוצרים אנלוגיים ישנים יותר
חוסכת כסף כיוון שאין צורך להחליפם .הצג בצורה
אלחוטית ממחשבי טבלט ,מסמארטפונים
וממכשירים נוספים באמצעות תכונת Multi-PC
להציג תוכן מתוך עד ארבעה מכשירים בו-זמנית.

הוסף יותר אפשרויות למיקום המקרן ופנה מקום
על-ידי הקרנת תמונות על מסכים גדולים ממרחק
קצר .ניתן להתקין מקרנים קומפקטיים אלה על
קיר ,תקרה או שולחן ולהעבירם בקלות מחדר
לחדר .תיקון עיוות טרפז מבטיח תמונה אחידה
גם בעת הקרנה בזווית למסך.

פתרונות משולבים אלה מוסיפים מעורבות וגיוון
להוראה ועם זאת עלות התפעול שלהם נמוכה
במיוחד .התחזוקה נשמרת ברמה מינימלית ,עם
חיי מנורה ארוכים של עד  10,000שעות לקבלת
שיעורים נטולי הפרעות .תכונות לחיסכון באנרגיה
כוללות בקרת מנורה דינמית כדי להתאים
אוטומטית לתנאים ומצב שקט  A/Vלעמעום
המנורה ב 70% -במהלך הפסקות בכיתה.

השראה באמצעות אינטראקטיביות
הפוך את התלמידים לחלק אינטגרלי מהשיעור
באמצעות הדגם האינטראקטיבי .EB-536Wi
עודד שיתוף פעולה קרוב בעזרת עבודה ישירות
על תמונות באמצעות שני עטים אינטראקטיביים
ומדויקים .בעזרתם קל לנווט ,לבחור ,לגלול ,לצייר
להוסיף הערות וליצור אינטראקציה עם תמונות
ולשמור רעיונות לשיעורים עתידיים.
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מקרנים שולחניים

בהירות ובקרה
בכל מרחב למידה
מקרנים רב-תכליתיים אלה ניתנים להעברה קלה בין מרחבי למידה,
ועם זאת כוללים את העוצמה והקישוריות שמצויות בהתקנות קבועות.
הם מעשירים שיעורים עם תמונות נאמנות למקור על מסכים גדולים וגודל
מסך הניתן להרחבה ,והופכים את החיים לקלים עם תכונות הכוללות
קישוריות קוד .6QR

תמונות  Full HDמעולות

הזרמה ושיתוף

סדרת EB-2000

שתף צבעים עשירים ,נאמנים לחיים ופרטים
אפילו בחדרים מוארים היטב באמצעות רזולוציית
 WUXGAהמציגה בפורמט מסך רחב ומתאימה
בקלות לרוב התכנים של מחשב נייד .הוסף איכות
ובהירות עם יחס ניגודיות של .15,000:1

התחבר לכל הנמצאים במרחב הלימוד ורחוק יותר
באמצעות הזרמה ושיתוף קלים ומקיפים של תוכן
ממחשבי  PCוממכשירים חכמים .ניתן לעשות
זאת דרך  LANאלחוטי ,שיקוף מסך או שימוש
בהקרנת  Multi-PCהיכולים לשמש לבחירת תוכן
מתוך עד מחשבי  PCמחוברים.

,EB-2140W ,EB-2065 ,EB-2055 ,EB-2040
,EB-2245U ,EB-2165W ,EB-2155W
EB-2265U ,EB-2255U ,EB-2250U

התאמה מושלמת
ניתן להתאים בקלות את המקרנים לכל סביבה
הודות לגודל תמונה הניתן להרחבה עד
 300אינץ' .ספק גודל מסך אופטימלי לכל חדר
כדי להעניק לכל תלמיד תצוגה בהירה ,מפורטת
ונטולת בוהק בכל חלקי המסך.

חיבור של עד

50

מחשבים
בו-זמנית
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מחוות מציג
באמצעות מחוות המציג ניתן לשלוט באלמנטים
עיקריים של המצגות דוגמת ניווט בעמודים .אפשר
למצגות לפעול בצורה חלקה והשתמש בידיים
במקום בשלט-רחוק ובטל את הצורך לגשת
למקרן.

קישוריות רחבה

עליונות ברורה

EB-2265U

הוסף לשיעורים תוכן  HDבאמצעות שתי יציאות
 HDMIהמשמשות להעברת תוכן ממכשירים
קטנים למסך הגדול .חלק מהדגמים כולל
 HDBaseTלשידור וידיאו ואודיו דרך כבל יחיד.

תיהנה מגמישות גדולה יותר מאשר לוחות
שטוחים ומניידות קלה מכיתה לכיתה .הרחב את
אפשרויות ההוראה בעזרת מקרנים עם מסך
מפוצל והצג ישירות ובצורה אלחוטית ממכשירי
 iOSו Android -חכמים באמצעות אפליקציית
.6iProjection

בהירות של  5,500לומן ורזולוציה של WUXGA
קישוריות  Wi-Fiסטנדרטית ואופציונלית
 1( Hשל )MHL
 2יציאות  DMI
תיקון עיוות טרפז אנכי ואופקי אוטומטי
הצגת  Multi-PCומסך מפוצל
עד  10,000שעות של חיי מנורה במצב חיסכון

ערך מוסף נהדר ואמינות גבוהה
המקרנים של  Epsonחסכוניים במיוחד כיוון שהם
מציעים לוח וירטואלי ,מסך גדול ולוח תצוגה
בפתרון אחד ואמין במיוחד וחיי מנורה ומסנן של
עד  10,000שעות.

שיקוף מסך  -קישוריות Miracast
מחוות מציג
יציאת  HDBaseT 1(יציאת  MHL)1

עד

WUXGA

ברזולוציית מסך רחב Full HD
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נייד

פתרונות הקרנה עוצמתיים
ובמחיר נוח לכל כיתה
אלה הם מקרנים קומפקטיים ,ניידים וחזקים המעניקים תמורה נהדרת
ושלא בדומה לתצוגות לוחות שטוחים ,ניתן להעביר אותם במהירות,
בקלות ובצורה בטוחה בין הכיתות .הם מעניקים תמונות באיכות מעולה,
קלים להגדרה ולשימוש ,ויכולים לספק תכנים כרצונך ממגוון מכשירים.

תמונות גדולות ובהירות יותר

הגדרה מהירה ופשוטה

סדרת EB-9

רתק כל כיתה עם מצגות בהירות וצבעוניות יותר
הנראות היטב אפילו בכיתות מוארות היטב ולכוד
את תשומת לב התלמידים בכל מקום שבו הם
יושבים בחדר .הדגם  EB-955WHמציג אפילו
תמונות במסך רחב כדי להפיק את המיטב מכל
נושא.

קבל מסך אחיד לחלוטין בכל פעם המציג תוכן
בהיר מפינה לפינה ונטול בוהק .הצג תמונות ללא
עיוותים ,אפילו בזווית ,הודות לתיקון עיוות טרפז
אופקי ואנכי ,וחסוך זמן על-ידי העלאת הגדרות
 OSDשמורות ממקרנים אחרים.

,EB-945H ,EB-98H
EB-965H ,EB-955WH
EB-955WH
בהירות של עד  3,200לומן ורזולוציית WXGA
פרטים ברורים ביחס ניגודיות של 10,000:1

אפשרויות קישוריות רחבות
שפר את השיעורים באמצעות שתי יציאות HDMI
להקרנות  HDוהעבר תוכן ממסך קטן למסך
הגדול באמצעות תמיכת  .MHLחבר מכשירים
דיגיטליים חדישים דרך חיבור קוד  ,6QRוהמשך
להשתמש במוצרים אנלוגיים .קישורית LAN
 RG45מתבצעת בקלות וחיבור  Wi-Fiאופציונלי.

רמת רעש מאוורר נמוכה למזעור הפרעות
כניסת  HDMIכפולה עבור תוכן של וידיאו ואודיו
דיגיטלי
תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי
רמקול מובנה של 16W
תמיכה בעבודה ברשת חיבור  Wi-Fiאופציונלי
תמיכה במצלמת מסמכים של  Epsonהמופעלת
דרך USB
עד  10,000שעות של חיי מנורה במצב חיסכון
השתקת A/V

10,000:1

יחס ניגודיות
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עד

3,500

לומן בהירות
אפשרויות הוראה

אמינות גבוהה וערך מוסף

הוסף יצירתיות עם מגוון תכונות Epson EasyMP
כולל  Multi-PC Projectionלחיבור עד
 50מכשירים והקרנת תוכן מתוך עד ארבעה
מכשירים בו-זמנית באמצעות פונקציית המנחה.
ניתן לשלוח אותו התוכן בו-זמנית למספר מקרנים
ממחשב  PCהכולל .Network Projection

מקרנים קשיחים ואמינים אלה קלים יותר להעברה
בין כיתות לעומת תצוגות מסך שטוח ,ובנוסף
מציעים עלות תפעול כולל נמוכה יותר עם חיי
מנורה של  10,000ומחזורי החלפת מסנן ארוכים.
מצב שקט  A/Vמעמעם את המנורה ב 70% -כדי
למזער צריכת אנרגיה ,כאשר ניטור וניהול ריכוזי
ברשת  PCמשאיר צריכת אנרגיה ברמה
מינימלית.
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אודיטוריום

המקרנים הנייחים ,העוצמתיים
והרב-תכליתיים ביותר שלנו
הפוך תצוגה לתחום החינוך לתצוגה בקנה מידה גדול עם תמונות
מדהימות עד רמת  Full HDעל פני כל שטחו של מסך גדול ,בכיתות גדולות
יותר ,אולמות וזירות מוארות היטב .פתרונות אלה מסוג 'התאם ושכח'
מוסיפים רב-תכליתיות למקרנים נייחים המיועדים לאולמות גדולים וחלק
מהם מציע איכות תמונה של הדור הבא עם הטכנולוגיה החדשנית שלנו
לשיפור ל.4K -

תמונות יוצאת דופן

הגדרה והפעלה פשוטה

הקרן תמונות בהירות וצבעוניות ורתק קבוצות
גדולות של תלמידים עם רזולוציה של עד ויותר
מ .Full-HD WUXGA -מנוע אופטי עם שלושה
שבבים מתאים בצורה אופטימלית צבע שחור
לקבלת מיזוג חלק וכדי ליצור תמונות נאמנות
לחיים הבהירות עד פי שלושה לעומת מקרני DLP
עם שבב אחד.3

התחל לעבוד במהירות בעזרת קישוריות גמישה
לשם שילוב קל בסביבה קיימת ,לרבות תמיכת
 HDBaseTלקבלת וידיאו  Full HDואודיו .בצע
התאמות קלות עם זום ממונע והיסט עדשה אופקי
ואנכי ,וחסוך זמן עם פונקציית הזיכרון של
העדשה.

עדשות ממונעות הניתנות להחלפה

מהפיכת איכות

ודא שהעדשות מתאימות בצורה מושלמת לגודל
אתר ההקרנה והקהל באמצעות מגוון רחב של
אפשרויות לעדשות ממונעות ,לרבות עדשה
להקרנה ממרחק אולטרה קצר המאפשרות
להקרין תמונה עד  200אינץ' ממרחק  1.5מ'
בלבד.

הענק פינוק לתלמידים בהרצאות ובכיתות וקח
אותם לעתיד של תמונות מפורטות וצבע מציאותי
באמצעות טכנולוגיית השיפר ל 4K -שלנו,
הנמצאת בחלק מהמקרנים .חדשנות מתקדמת זו
מפיקה בצורה דיגיטלית תוכן  Full HD 1080pכדי
לספק מרקם ורזולוציה משופרים לקבלת תמונות
יוצאות מהכלל באמת.

טכנולוגיית שיפור ל-
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4K

סדרת EB-G7000
,EB-G7400U ,EB-G7200W ,EB-G7000W
EB-G7905U ,EB-G7900U ,EB-G7800
EB-G7900U
בהירות של  7,000לומן ורזולוציה של עד
WUXGA
עדשות ממונעות ניתנות להחלפה לרבות עדשה
להקרנה ממרחק אולטרה קצר
סיבוב של  ,360ºמצב הקרנה לאורך ,תיקון עיוות
של משטחים לא אחידים וקירות פינתיים
קישוריות  DVI ,HDMI ,HDBaseTו-
component
מסך מפוצל והקרנת Multi-Projector
מגוון רחב של אפשרויות תצוגה

ניהול צי

הוסף יצירתיות וחדשנות לשיעורים ולהרצאות.
הכנס רצפות ותקרות למשחק עם התקנת ,360º
הקרן לפינות ולקירות לא אחידים ללא עיוות או
אובדן בהירות והוסף עניין עם מצב הקרנה לאורך.
השווה תכנים בעזרת מסך מפוצל וצור תמונה
ענקית אחת על-ידי שילוב חלק ובו-זמני של
מקרנים מרובים.

קח פיקוד באמצעות תוכנת  EasyMPלשליטה
ברשת .שלח מצגות למקרנים מרובים ,ונטר ,נהל
והגדר את צי המקרנים בצורה מרכזית .הגדר
התראות דוא"ל על התחזוקה של המקרן ,אף על
פי שחיי המנורה והמקרן ארוכים מאוד ומספקים
עד  3שנים 7של ביצועים ללא הפרעות.

פונקציית זיכרון עדשה
רמקול מובנה של 10W
טכנולוגיית שיפור ל 4K -של Epson

מצב DICOM SIM

עד

הפק תמונות עם צללים ברורים באמצעות במצב
צבע מיוחד ,האידיאלי להצגת תצלומי רנטגן
ותמונות רפואיות אחרות (לא ניתן להשתמש
במקרן לביצוע אבחנות רפואיות ממשיות).

8,000

לומן בהירות

21

מצלמות מסמכים

העשרת שיעורים
בתוכן נוסף
תוכל לעורר נושאים לחיים על-ידי לכידה והקלטה של אובייקטים בתלת-
ממד ,ניסויים ואפילו יצורים חיים והעברתם למסך הגדול לרווחתם של כל
התלמידים .מצלמות חזקות ועם זאת קומפקטיות ,מפיקות תמונות
סטילס ווידאו  Full HDברזולוציה גבוהה ,קלות לחיבור למקרן והופכות
את השיעורים לעוד יותר מרתקים.

פרטים חדים
לכוד והקלט תמונות ואובייקטים בFull HD -
 1080pבאמצעות מצלמת  2מגה פיקסלים
ברזולוציה גבוהה .הזום האופטי והדיגיטלי מספק
פרטים אולטרה חדים והגדלה .אפשר לסמוך על
וידיאו חלק ללא טשטוש תנועה הודות לקצב
פריימים גבוה של  30פריימים לשנייה .לא משנה
מהו הנשוא  -תאורת תמונה מעולה מבטיחה שכל
פרט מצולם אפילו בכיתה עם אורות מעומעמים.

מצלמת מסמכים שולחניות
ELPDC21

חיבור למיקרוסקופ
כלול כסטנדרט בELPDC21 -

לכידת תמונות גדולות ומציאותיות
צלם חומרים גדולים יותר עד גודל  .A3החל מספר
לימוד בגודל  A4שמוגדל ועד לאובייקטים
בתלת-ממד ,ללא צורך למקם אותם מחדש.
בנוסף ,קיים גם חיבור למיקרוסקופ הכלול
כסטנדרט כדי להעביר את הפריטים הקטנים
ביותר למסך הגדול.

הפעלה קלה ובקרה פשוטה
הגישה לבקרות מתבצעת בקלות על המסך .זום,
הקפאה ,צילום ומיקוד אוטומטי בנגיעה אחת
מאפשרים הצגה ללא מטרדים כיוון שאין צורך
לעבור בין המחשב ,המקרן והמצלמה .קישוריות
מקבילית מספקת פלט לשלושה מכשירים נפרדים
בכל זמן נתון .לדוגמה ,מורים יכולים לשלוח
תמונות פעילות למסך ,למחשב  PCשלהם
ולמחשב נייד לשם הקלטה.
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כלי רב-תכליתי נלווה למצגת
ניתן לשמור את ההקלטות ולהשתמש בהן
בשיעורים אחרים באמצעות חריץ כרטיס SD
ומציג .צילום ושמירה קלים של תמונות וקליפים,
תמונות מסך והערות ממכשיר אחר וממחשב
ולהשוות את פרטי הניגודיות השונים באמצעות
תכונת המסך המפוצל .תוכן מכרטיס  SDמוצג
כתמונות ממוזערות קלות לגישה על המסך וניתן
לגלול אותן ולבחור מהן דרך שלט-רחוק.
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דגם

EB-675Wi

EB-685W/EB-685WS

EB-680 / EB-680S

EB-675W

EB-670

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

XGA (1024 x 768)

רזולוציה

16:10
3,200 / 1,800 / N/A

16:10
3,500 / 2,900 / 2,900

4:3
3,500 / 2,900 / 2,900

16:10
3,200 / 1,800 / N/A

4:3
3,100 / 1,800 / N/A

יחס גובה רוחב אמיתי
תפוקת אור צבעוני (לומן) מצב
2  חסכוני/  חסכוני/ רגיל

14,000:1

14,000:1

14,000:1

14,000:1

14,000:1

יחס ניגודיות

5,000 / 10,000 / N/A

5,000 / 10,000 / 9,000

5,000 / 10,000 / 9,000

5,000 / 10,000 / N/A

5,000 / 10,000 / N/A

 לייזר (שעות) מצב/ חיי מנורה
2  חסכוני/  חסכוני/ רגיל

0.28:1

0.28:1

0.32:1

0.28:1

0.32:1

יחס הקרנה ביחס
רוחב אמיתי-גובה

60 - 100"

60 - 100"

56 - 93"

60 - 100"

56 - 93"

גודל תמונה ניתן להרחבה
)(אלכסוני

Digital x1.35

Digital x1.35

Digital x1.35

Digital x1.35

Digital x1.35

זום

Manual ±3°
Manual ±3°

Manual ±3°
Manual ±3°

Manual ±3°
Manual ±3°

Manual ±3°
Manual ±3°

Manual ±3°
Manual ±3°

תיקון עיוות טרפז אנכי
תיקון עיוות טרפז אופקי

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

הטיית עדשה

16W

16W

16W

16W

16W

יציאת רמקול

VGA in x 2, VGA out
(switchable), HDMI x 3,
Composite RCA, S-Video,
USB Type A, USB Type B,
MHL (via HDMI 1), RS-232C

VGA in x 2, VGA out
(switchable), HDMI x 3,
Composite RCA, S-Video,
USB Type A, USB Type B,
MHL (via HDMI 1), RS-232C

VGA in x 2, VGA out
(switchable), HDMI x 3,
Composite RCA, S-Video,
USB Type A, USB Type B,
MHL (via HDMI 1), RS-232C

VGA in x 2, VGA out
(switchable), HDMI x 3,
Composite RCA, S-Video,
USB Type A, USB Type B,
MHL (via HDMI 1), RS-232C

VGA in x 2, VGA out
(switchable), HDMI x 3,
Composite RCA, S-Video,
USB Type A, USB Type B,
MHL (via HDMI 1), RS-232C

קישוריות

Stereo mini in x 3,
Microphone stereo mini in,
Stereo mini out

Stereo mini in x 3,
Microphone stereo mini in,
Stereo mini out

Stereo mini in x 3,
Microphone stereo mini in,
Stereo mini out

Stereo mini in x 3,
Microphone stereo mini in,
Stereo mini out

Stereo mini in x 3,
Microphone stereo mini in,
Stereo mini out

קישוריות אודיו

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

עבודה ברשת

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
SMART Notebook Software,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks

פתרונות תוכנה
Epson של

Home screen, optional
Home screen, optional
stream and share
stream and share
connectivity, multiscreen
connectivity, multiscreen
interactivity, auto source
interactivity, auto source
search, A/V Mute, Split
search, A/V Mute, Split
Screen, 3-in-1 USB display,
Screen, 3-in-1 USB display,
Copy OSD settings, Auto
Copy OSD settings, Auto
lamp dimming, Dual pen
lamp dimming, PC-free
interactive, Auto calibration,
presentation, Padlock
& Security Cable Bar,
PC-free presentation,
Padlock & Security Cable Kensington Lock, EB-685WS
compatibile with SMART
Bar, Kensington Lock
*IWB systems

Home screen, optional
stream and share
connectivity, multiscreen
interactivity, auto source
search, A/V Mute, Split
Screen, 3-in-1 USB display,
Copy OSD settings, Auto
lamp dimming, PC-free
presentation, Padlock
& Security Cable Bar,
Kensington Lock, EB-680S
compatibile with SMART
*IWB systems

Home screen, optional
stream and share
connectivity, multiscreen
interactivity, auto source
search, A/V Mute, Split
Screen, 3-in-1 USB display,
Copy OSD settings, Auto
lamp dimming, PC-free
presentation, Padlock
& Security Cable Bar,
Kensington Lock

Home screen, optional
stream and share
connectivity, multiscreen
interactivity, auto source
search, A/V Mute, Split
Screen, 3-in-1 USB display,
Copy OSD settings, Auto
lamp dimming, PC-free
presentation, Padlock
& Security Cable Bar,
Kensington Lock

תכונות אחרות

35 / 30 / 29

35 / 28 / N/A

35 / 28 / N/A

/  חסכוני/ ) רגילdB( רמת רעש
2 חסכוני

35 / 28 / N/A

35 / 30 / 29

5.8

5.7

5.7

5.7

5.7

)משקל (ק"ג

367 x 400x 149

367 x 400x 149

367 x 400x 149

367 x 400x 149

367 x 400x 149

)מידות (ר × ע × ג במ"מ

317W / 230W / N/A

354W / 309W / 309W

354W / 309W / 309W

317W / 230W / N/A

317W / 230W / N/A

0.37W

0.37W

0.37W

0.37W

0.37W

 תואמיםSMART Board® *בדוק גיליון נתונים מלא למידע על דגמי

 חסכוני/ צריכת אנרגיה מצב רגיל
2  חסכוני/
צריכת אנרגיה במצב
 כבוי,המתנה
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EB-696Ui

EB-695Wi

EB-685Wi

EB-680Wi

WUXGA (1920 x 1200)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

16:10
3,800 / 2,900 / N/A

16:10
3,500 / 2,900 / 2,900

16:10
3,500 / 2,900 / 2,900

16:10
3,200 / 1,800 / N/A

16,000:1

14,000:1

14,000:1

14,000:1

5,000 / 10,000 / N/A

5,000 / 10,000 / 9,000

5,000 / 10,000 / 9,000

5,000 / 10,000 / N/A

0.27:1

0.27:1

0.28:1

0.28:1

70 - 100"

60 - 100"

60 - 100"

60 - 100"

Digital x1.35

Digital x1.35

Digital x1.35

Digital x1.35

Manual ±3°
Manual ±3°

Manual ±3°
Manual ±3°

Manual ±3°
Manual ±3°

Manual ±3°
Manual ±3°

N/A

N/A

N/A

N/A

16W

16W

16W

16W

VGA in, VGA out (switchable),
HDMI x 3, Composite RCA,
S-Video, USB Type A x 2,
USB Type B, MHL (via HDMI
1), RS-232C, Sync in, Sync
out, Touch unit control

VGA in x 2, VGA out
(switchable), HDMI x 3,
Composite RCA, S-Video,
USB Type A, USB Type B,
MHL (via HDMI 1), RS-232C,
Sync in, Sync out, Touch unit
control

VGA in x 2, VGA out
(switchable), HDMI x 3,
Composite RCA, S-Video,
USB Type A, USB Type B,
MHL (via HDMI 1), RS-232C,
Sync in, Sync out

VGA in x 2, VGA out
(switchable), HDMI x 3,
Composite RCA, S-Video,
USB Type A, USB Type B,
MHL (via HDMI 1), RS-232C,
Sync in, Sync out, Touch unit
control

Stereo mini in x 3,
Microphone stereo mini in,
Stereo mini out

Stereo mini in x 3,
Microphone stereo mini in,
Stereo mini out

Stereo mini in x 3,
Microphone stereo mini in,
Stereo mini out

Stereo mini in x 3,
Microphone stereo mini in,
Stereo mini out

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
SMART Notebook Software,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
SMART Notebook Software,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
SMART Notebook Software,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
SMART Notebook Software,
Easy Interactive Tools

Home screen, optional stream Home screen, optional stream
and share connectivity,
and share connectivity,
multiscreen interactivity, auto multiscreen interactivity, auto
source search, A/V Mute, Split source search, A/V Mute, Split
Screen, 3-in-1 USB display,
Screen, 3-in-1 USB display,
Copy OSD settings, Auto
Copy OSD settings, Auto
lamp dimming, Dual
lamp dimming, Dual
pen & touch interactive,
pen & touch interactive,
Auto calibration, PC-free
Auto calibration, PC-free
presentation, Padlock
presentation, Padlock
& Security Cable Bar,
& Security Cable Bar,
Kensington Lock
Kensington Lock

Home screen, optional
stream and share
connectivity, multiscreen
interactivity, auto source
search, A/V Mute, Split
Screen, 3-in-1 USB display,
Copy OSD settings, Auto
lamp dimming, Dual pen
interactive, Auto calibration,
PC-free presentation,
Padlock & Security Cable
Bar, Kensington Lock

Home screen, optional
stream and share
connectivity, multiscreen
interactivity, auto source
search, A/V Mute, Split
Screen, 3-in-1 USB display,
Copy OSD settings, Auto
lamp dimming, Dual
pen & touch interactive,
Auto calibration, PC-free
presentation, Padlock
& Security Cable Bar,
Kensington Lock

35 / 30 / 29

35 / 28 / N/A

35 / 28 / N/A
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35 / 30 / 29

8.3

5.8

5.8

5.8

474 x 447 x 164

367 x 400x 149

367 x 400x 149

367 x 400x 149

401W / 334W / N/A

354W / 309W / 309W

354W / 309W / 309W

317W / 230W / N/A

0.5W

0.37W

0.37W

0.37W

דגם

EB-536Wi

EB-535W

EB-530/EB-530S

EB-525W

EB-520

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

XGA (1024 x 768)

רזולוציה

4:3
2,700 / 1,600

יחס גובה רוחב אמיתי

16:10
3,400 / 1,900

16:10
3,400 / 1,900

4:3
3,200 / 1,800

16:10
2,800 / 1,700

תפוקת אור צבעוני
חסכוני/(לומן) רגיל

16,000:1

16,000:1

16,000:1

16,000:1

16,000:1

יחס ניגודיות

5,000 / 10,000

5,000 / 10,000

5,000 / 10,000

5,000 / 6,000

5,000 / 10,000

 לייזר (שעות) מצב/ חיי מנורה
 חסכוני/ רגיל

0.48:1

0.48:1

0.55:1

0.48:1

0.55:1

יחס הקרנה ביחס
רוחב אמיתי-גובה

53 - 116"

53 - 116"

50 - 108"

53 - 116"

50 - 108"

גודל תמונה ניתן להרחבה
)(אלכסוני

Digital x1.35

Digital x1-1.35

Digital x1-1.35

Digital x1.35

Digital x1-1.35

זום

Manual ±7°
Manual ±5°

Manual ±15°
Manual ±15°

Manual ±15°
Manual ±15°

Manual ±15°
Manual ±15°

Manual ±15°
Manual ±15°

תיקון עיוות טרפז אנכי
תיקון עיוות טרפז אופקי

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

הטיית עדשה

16W

16W

16W

16W

16W

יציאת רמקול

VGA in x 2, VGA out,
Composite RCA, S-Video,
USB Type B, USB Type A,
HDMI, RS-232C, Sync in,
Sync out

VGA in x 2, VGA out,
Composite RCA, S-Video,
USB Type B, USB Type A,
HDMI, RS-232C

VGA in x 2, VGA out,
Composite RCA, S-Video,
USB Type B, USB Type A,
HDMI, RS-232C

VGA in x 2, VGA out,
Composite RCA, S-Video,
USB Type B, USB Type A,
HDMI, RS-232C

VGA in x 2, VGA out,
Composite RCA, S-Video,
USB Type B, USB Type A,
HDMI, RS-232C

קישוריות

RCA pair in, Stereo mini in
x 2, Stereo mini out,
Microphone input

RCA pair in, Stereo mini in
x 2, Stereo mini out,
Microphone input

RCA pair in, Stereo mini in
x 2, Stereo mini out,
Microphone input

RCA pair in, Stereo mini in
x 2, Microphone stereo
mini in, Stereo mini out

RCA pair in, Stereo mini in
x 2, Stereo mini out,
Microphone input

קישוריות אודיו

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks,
Easy Interactive Tools

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks

EasyMP Monitor, EasyMP
Multi PC Projection, EasyMP
Network Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks

Epson פתרונות תוכנה של

3-in-1 USB display, Optional
3-in-1 USB display,
wall mount, Copy OSD Optional wall mount, Copy
settings, PC-free
OSD settings, PC-free
presentation, Pen
presentation
interactive, Auto calibration

3-in-1 USB display,
Optional wall mount, Copy
OSD settings, PC-free
presentation (EB-530S
SMART Board® Certified*)

3-in-1 USB display,
Optional wall mount, Copy
OSD settings, PC-free
presentation

3-in-1 USB display,
Optional wall mount, Copy
OSD settings, PC-free
presentation

תכונות אחרות

37/29

35/29

35/28

חסכוני/) רגילdB( רמת רעש

37/29

37/29

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

עבודה ברשת

3.9

3.7

3.7

3.7

3.7

)משקל (ק"ג

345 x 315 x 94

345 x 315 x 94

345 x 315 x 94

345 x 315 x 94

345 x 315 x 94

)מידות (ר × ע × ג במ"מ

298W / 221W

298W / 221W

298W / 221W

278W / 219W

0.28W

0.28W

0.28W

0.28W

278W / 219W  חסכוני/ צריכת אנרגיה מצב רגיל
0.28W

,צריכת אנרגיה במצב המתנה
כבוי

 תואמיםSMART Board®*בדוק גיליון נתונים מלא למידע על דגמי

26

EB-2140W

EB-2065

EB-2055

EB-2040

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

XGA (1024 x 768)

XGA (1024 x 768)

XGA (1024 x 768)

רזולוציה

4:3
4,200 / 2,700 / N/A

יחס גובה רוחב אמיתי

16:10
5,000 / 3,600

27

דגם

EB-2155W

16:10
4,200 / 2,700

4:3
5,500 / 3,800

4:3
5,500 / 3,800

/תפוקת אור צבעוני (לומן) רגיל
חסכוני

15,000:1

15,000:1

15,000:1

15,000:1

15,000:1

יחס ניגודיות

5,000 / 10,000

5,000 / 10,000

5,000 / 10,000

5,000 / 10,000

5,000 / 10,000 / N/A

 לייזר (שעות) מצב/ חיי מנורה
 חסכוני/ רגיל

1.38 - 2.24:1

1.38 - 2.24:1

1.38 - 2.24:1

1.38 - 2.24:1

1.38 - 2.24:1

רוחב-יחס הקרנה ביחס גובה
אמיתי

29 - 280"

29 - 280"

30 - 300"

30 - 300"

30 - 300"

גודל תמונה ניתן להרחבה
)(אלכסוני

Optical x1.6

Optical x1.6

Optical x1.6

Optical x1.6

Optical x1.6

זום

Automatic ±30°
Automatic ±20°

Automatic ±30°
Manual ±30°

Automatic ±30°
Automatic ±20°

Automatic ±30°
Automatic ±20°

Automatic ±30°
Manual ±30°

תיקון עיוות טרפז אנכי
תיקון עיוות טרפז אופקי

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

הטיית עדשה

16W

16W

16W

16W

16W

יציאת רמקול

VGA in x 2, VGA out,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB Type A, USB Type B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

VGA in x 2, VGA out,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB Type A, USB Type B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

VGA in x 2, VGA out,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB Type A, USB Type B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

VGA in x 2, VGA out,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB Type A, USB Type B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

VGA in x 2, VGA out,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB Type A, USB Type B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

קישוריות

RCA pair in, Stereo mini
in x 2, Stereo mini out

RCA pair in, Stereo mini
in x 2, Stereo mini out

RCA pair in, Stereo mini
in x 2, Stereo mini out

RCA pair in, Stereo mini
in x 2, Stereo mini out

RCA pair in, Stereo mini
in x 2, Stereo mini out

קישוריות אודיו

LAN (RJ45) & Wireless LAN
unit included

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

LAN (RJ45) & Wireless LAN
unit included

LAN (RJ45) & Wireless LAN
unit included

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

עבודה ברשת

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

Epson פתרונות תוכנה של

Home Screen, Gesture
Presenter, A/V mute,
Screen fit, Split screen,
Auto power on, DICOM
colour mode, DCDi by
Faroudja, Schedule
function, Focus help, Real
time keystone correction,
Quick corner, PC-free
presentation, 3-in-1 USB
display, PC-free
presentation, Stream and
share connectivity

Home Screen, , A/V mute,
Screen fit, Split screen,
Auto power on, DICOM
colour mode, DCDi by
Faroudja, Schedule
function, Quick corner,
PC-free presentation,
3-in-1 USB display,
PC-free presentation

Home Screen, Gesture
Presenter, A/V mute,
Screen fit, Split screen,
Auto power on, DICOM
colour mode, DCDi by
Faroudja, Schedule
function, Focus help, Real
time keystone correction,
Quick corner, PC-free
presentation, 3-in-1 USB
display, PC-free
presentation, Stream and
share connectivity

Home Screen, A/V mute,
Home Screen, Gesture
Screen fit, Split screen,
Presenter, A/V mute,
Auto power on, DICOM
Screen fit, Split screen,
colour mode, DCDi by
Auto power on, DICOM
Faroudja, Schedule
colour mode, DCDi by
function, Quick corner,
Faroudja, Schedule
function, Focus help, Real PC-free presentation, 3-in-1
USB display, PC-free
time keystone correction,
presentation
Quick corner, PC-free
presentation, 3-in-1 USB
display, PC-free
presentation, Stream and
share connectivity

תכונות אחרות

39/29

37/29

37/29

39/29

37 / 28 / N/A

חסכוני/) רגילdB( רמת רעש

4.3

4.2

4.4

4.3

4.2

)משקל (ק"ג

377 x 291 x 101

377 x 291 x 101

377 x 291 x 101

377 x 291 x 101

377 x 291 x 101

)מידות (ר × ע × ג במ"מ

405W / 323W

316W / 228W

425W / 323W

405W / 323W

0.31W

0.31W

0.31W

0.31W

316W / 228W / N/A  חסכוני/ צריכת אנרגיה מצב רגיל
0.31W

,צריכת אנרגיה במצב המתנה
כבוי

דגם

EB-2265U

EB-2255U

EB-2250U

EB-2245U

EB-2165W

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WXGA (1280 x 800)

רזולוציה

16:10
5,500/3,800

16:10
5,000/3,800

16:10
5,000/3,800

16:10
4,200/3,100

16:10
5,500/3,800

יחס גובה רוחב אמיתי

15,000:1
5,000/10,000

15,000:1
5,000/10,000

15,000:1

15,000:1

15,000:1

יחס ניגודיות

5,000/10,000

5,000/10,000

5,000/10,000

 לייזר/ חיי מנורה
 חסכוני/ (שעות) מצב רגיל

1.38 - 2.28:1

1.38 - 2.28:1

1.38 - 2.28:1

1.57 - 2.58:1

1.38 - 2.28:1

יחס הקרנה ביחס
רוחב אמיתי-גובה

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

45 - 260"

30 - 300"

גודל תמונה ניתן להרחבה
)(אלכסוני

Optical x1.6

Optical x1.6

Optical x1.6

Optical x1.6

Optical x1.6

זום

Automatic ±30°
Automatic ±20°

Automatic ±30°
Automatic ±20°

Automatic ±30°
Automatic ±20°

Automatic ±30°
Automatic ±20°

Automatic ±30°
Automatic ±20°

תיקון עיוות טרפז אנכי
תיקון עיוות טרפז אופקי

תפוקת אור צבעוני
חסכוני/(לומן) רגיל

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

הטיית עדשה

16W

16W

16W

16W

16W

יציאת רמקול

HDBaseT, VGA in x 2, VGA VGA in x 2, VGA out, HDMI VGA in x 2, VGA out, HDMI VGA in x 2, VGA out, HDMI
out, HDMI x 2, Composite x 2, Composite RCA, USB x 2, Composite RCA, USB x 2, Composite RCA, USB
Type A, USB Type B,
Type A, USB Type B,
Type A, USB Type B, RSRCA, USB Type A, USB
RS-232C, MHL
RS-232C, MHL
232C, MHL (via HDMI 1),
Type B, RS-232C, MHL
(via HDMI 1)
(via HDMI 1)
Miracast
(via HDMI 1), Miracast

HDBaseT, VGA in x 2, VGA
out, HDMI x 2, Composite
RCA, USB Type A, USB
Type B, RS-232C, MHL
(via HDMI 1), Miracast

קישוריות

RCA pair in, Stereo mini in
x 2, Stereo mini out

RCA pair in, Stereo mini in
x 2, Stereo mini out

RCA pair in, Stereo mini in
x 2, Stereo mini out

RCA pair in, Stereo mini in
x 2, Stereo mini out

RCA pair in, Stereo mini in
x 2, Stereo mini out

קישוריות אודיו

LAN (RJ45) & Wireless
LAN unit included

LAN (RJ45) & Wireless
LAN unit included

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

LAN (RJ45) & Wireless
LAN unit included

LAN (RJ45) & Wireless
LAN unit included

עבודה ברשת

EasyMP Multi-PC
EasyMP Multi-PC
Projection, iProjection App Projection, iProjection App
for iOS, Android and
for iOS, Android and
Chromebooks, EasyMP
Chromebooks, EasyMP
Network Monitor
Network Monitor

EasyMP Multi-PC
Projection, iProjection App
for iOS, Android and
Chromebooks, EasyMP
Network Monitor

Epson פתרונות תוכנה של

Home Screen, Gesture
Home Screen, Gesture
Presenter, A/V mute, Presenter, Screen Mirroring
via Miracast, A/V mute,
Screen fit, Split screen,
Screen fit, Split screen,
Auto power on, DICOM
Auto power on, DICOM
colour mode, DCDi by
colour mode, DCDi by
Faroudja, Schedule
Faroudja, Schedule
function, Focus help, Real
function, Focus help, Real
time keystone correction,
time keystone correction,
Quick corner, PC-free
Quick corner, PC-free
presentation, 3-in-1 USB
presentation, 3-in-1 USB
display, PC-free
display, PC-free
presentation, Stream and
presentation, Stream and
share connectivity
share connectivity

תכונות אחרות

EasyMP Multi-PC
Projection, iProjection App
for iOS, Android and
Chromebooks, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC
Projection, iProjection App
for iOS, Android and
Chromebooks, EasyMP
Network Monitor

Home Screen, Gesture
Presenter, Screen Mirroring
via Miracast, A/V mute,
Screen fit, Split screen,
Auto power on, DICOM
colour mode, DCDi by
Faroudja, Schedule
function, Focus help, Real
time keystone correction,
Quick corner, PC-free
presentation, 3-in-1 USB
display, PC-free
presentation, Stream and
share connectivity

Home Screen, Gesture
Presenter, Screen Mirroring
via Miracast, A/V mute,
Screen fit, Split screen,
Auto power on, DICOM
colour mode, DCDi by
Faroudja, Schedule
function, Focus help, Real
time keystone correction,
Quick corner, PC-free
presentation, 3-in-1 USB
display, PC-free
presentation, Stream and
share connectivity

Home Screen, Gesture
Presenter, A/V mute,
Screen fit, Split screen,
Auto power on, DICOM
colour mode, DCDi by
Faroudja, Schedule
function, Focus help, Real
time keystone correction,
Quick corner, PC-free
presentation, 3-in-1 USB
display, PC-free
presentation, Stream and
share connectivity
(optional)

39/29

39/29

39/29

4.7
377 x 291.5 x 110

4.7
377 x 291.5 x 110

4.6

4.6

4.6

)משקל (ק"ג

377 x 291.5 x 110

377 x 291.5 x 110

377 x 291.5 x 110

)מידות (ר × ע × ג במ"מ

425W / 323W

405W / 323W

405W / 323W

405W / 323W

0.31W

0.31W

0.31W

0.31W

37/29

39/29

חסכוני/) רגילdB( רמת רעש

405W / 323W  חסכוני/ צריכת אנרגיה מצב רגיל
0.31W

,צריכת אנרגיה במצב המתנה
כבוי
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EB-955WH

EB-945H

EB-98H

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

XGA (1024 x 768)

XGA (1024 x 768)

רזולוציה

4:3
3,500/2,450

16:10
3,200/2,240

4:3
3,000/2,100

4:3
3,000/2,100

יחס גובה רוחב אמיתי
תפוקת אור צבעוני
חסכוני/(לומן) רגיל

10,000:1

10,000:1

10,000:1

10,000:1

יחס ניגודיות

5,000/10,000

5,000 / 10,000

5,000 / 10,000

5,000 / 10,000

 לייזר (שעות) מצב/ חיי מנורה
 חסכוני/ רגיל

1.38 - 2.24:1

1.38 - 2.24:1

1.38 - 2.24:1

1.48 - 1.77:1

רוחב-יחס הקרנה ביחס גובה
אמיתי

30 - 300"

33 - 280"

30 - 300"

30 - 300"

גודל תמונה ניתן להרחבה
)(אלכסוני

Manual x1.6

Manual x1.6

Manual x1.6

Manual x1.2

זום

Automatic ±30°
Manual ±30°

Automatic ±30°
Manual ±30°

Automatic ±30°
Manual ±30°

Automatic ±30°
Manual ±30°

תיקון עיוות טרפז אנכי
תיקון עיוות טרפז אופקי

N/A

N/A

N/A

N/A

הטיית עדשה

16W

16W

16W

16W

יציאת רמקול

VGA in x 2, VGA out,
Composite RCA, S-Video,
USB Type B, USB Type A,
HDMI x 2, RS-232C

VGA in x 2, VGA out,
Composite RCA, S-Video,
USB Type B, USB Type A,
HDMI x 2, RS-232C

VGA in x 2, VGA out,
Composite RCA, S-Video,
USB Type B, USB Type A,
HDMI x 2, RS-232C

VGA in x 2, VGA out,
Composite RCA, S-Video,
USB Type B, USB Type A,
HDMI x 2, RS-232C

קישוריות

RCA pair in, Stereo mini in
x 2, Stereo mini out,
Microphone input

RCA pair in, Stereo mini in
x 2, Stereo mini out,
Microphone input

RCA pair in, Stereo mini in
x 2, Stereo mini out,
Microphone input

RCA pair in, Stereo mini in
x 2, Stereo mini out,
Microphone input

קישוריות אודיו

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

29

דגם

EB-965H

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, iProjection
App for iOS, Android and
Chromebooks

עבודה ברשת

Epson פתרונות תוכנה של

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP
Multi-PC Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP
Multi-PC Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP
Multi-PC Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks

3-in-1 USB display, A/V
mute slide, Auto lamp
dimming, Split screen, QR
code function, OSD copy
function, PC-free
presentation

3-in-1 USB display, A/V
mute slide, Auto lamp
dimming, Split screen, QR
code function, OSD copy
function, PC-free
presentation

3-in-1 USB display, A/V
mute slide, Auto lamp
dimming, Split screen, QR
code function, OSD copy
function, PC-free
presentation

3-in-1 USB display, A/V
mute slide, Auto lamp
dimming, Split screen, QR
code function, OSD copy
function, PC-free
presentation

תכונות אחרות

37/29

37/29

37/29

37/29

חסכוני/) רגילdB( רמת רעש

2.9

2.9

2.9

2.7

)משקל (ק"ג

297 x 269 x 87

297 x 269 x 87

297 x 269 x 87

297 x 244 x 87

)מידות (ר × ע × ג במ"מ

287W / 215W

287W / 215W

287W / 215W

0.26W

0.26W

0.26W

287W / 215W  חסכוני/ צריכת אנרגיה מצב רגיל
0.26W

,צריכת אנרגיה במצב המתנה
כבוי

דגם

EB-G7900U

EB-G7800

EB-G7400U

EB-G7200W

EB-G7000W

WUXGA (1920 x 1200)

XGA (1024 x 768)

WUXGA (1920 x 1200)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

רזולוציה

16:10
7,000 / 5,600

4:3
8,000 / 6,400

16:10
5,500 / N/A

16:10
7,500/6,000

16:10
6,500/5,915

יחס גובה רוחב אמיתי
/ תפוקת אור צבעוני (לומן) רגיל
חסכוני
יחס ניגודיות

50,000:1

50,000:1

50,000:1

50,000:1

3,000 / 4,000

3,000 / 4,000

4,000 / N/A

3,000 / 4,000

50,000:1
3,000 / 4,000

1.44 - 2.33

1.47 - 2.38

1.44 - 2.33

1.44 - 2.33

1.44 - 2.33

רוחב-יחס הקרנה ביחס גובה
אמיתי

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

גודל תמונה ניתן להרחבה
)(אלכסוני

Optical x1.6

Optical x1.6

Optical x1.6

Optical x1.6

Optical x1.6

זום

Manual ±45°
Manual ±30°

Manual ±45°
Manual ±30°

Manual ±45°
Manual ±30°

Manual ±45°
Manual ±30°

Manual ±45°
Manual ±30°

תיקון עיוות טרפז אנכי
תיקון עיוות טרפז אופקי

± 67% Vertical
± 30% Horizontal

± 57% Vertical
± 30% Horizontal

± 67% Vertical
± 30% Horizontal

± 67% Vertical
± 30% Horizontal

± 67% Vertical
± 30% Horizontal

הטיית עדשה

 לייזר (שעות) מצב/ חיי מנורה
 חסכוני/ רגיל

10W

10W

10W

10W

10W

יציאת רמקול

USB 2.0 Type A, USB 2.0
Type B (Service Only),
RS-232C, Ethernet interface
(100 Base-TX / 10 Base-T),
VGA in, VGA out, DVI in,
BNC in, HDBaseT, HDMI
(HDCP 2.2)

USB 2.0 Type A, USB 2.0
Type B (Service Only),
RS-232C, Ethernet interface
(100 Base-TX / 10 Base-T),
VGA in, VGA out, DVI in,
BNC in, HDBaseT, HDMI

USB 2.0 Type A, USB 2.0
Type B (Service Only),
RS-232C, Ethernet interface
(100 Base-TX / 10 Base-T),
VGA in, VGA out, DVI in,
BNC in, HDBaseT, HDMI
(HDCP 2.2)

USB 2.0 Type A, USB 2.0
Type B (Service Only),
RS-232C, Ethernet interface
(100 Base-TX / 10 Base-T),
VGA in, VGA out, DVI in,
BNC in, HDBaseT, HDMI

USB 2.0 Type A, USB 2.0
Type B (Service Only), RS232C, Ethernet interface
(100 Base-TX / 10 Base-T),
VGA in, VGA out, DVI in,
BNC in, HDBaseT, HDMI

קישוריות

Stereo mini in x 3, Stereo
mini out

Stereo mini in x 3, Stereo
mini out

Stereo mini in x 3, Stereo
mini out

Stereo mini in x 3, Stereo
mini out

Stereo mini in x 3, Stereo
mini out

קישוריות אודיו

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

עבודה ברשת

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks,
Web control

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks,
Web control

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks,
Web control

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks,
Web control

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks,
Web control

Epson פתרונות תוכנה של

Portrait projection*, Powered
zoom, focus & lens shift, Lens
Memory, Interchangeable lens
options including zero offset
UST lens, 4K enhancement,
Split screen, Schedule
function, Point & Arc
correction, DICOM colour
mode, Cable cover included

Portrait projection*, Powered
zoom, focus & lens shift,
Lens Memory,
Interchangeable lens options
including zero offset UST
lens, Split screen, Schedule
function, Point & Arc
correction, DICOM colour
mode, Cable cover included

Portrait projection*, Powered
zoom, focus & lens shift,
Lens Memory,
Interchangeable lens options
including zero offset UST
lens, 4K enhancement, Split
screen, Schedule function,
Point & Arc correction,
DICOM colour mode, Cable
cover included

Portrait projection*, Powered
zoom, focus & lens shift,
Lens Memory,
Interchangeable lens options
including zero offset UST
lens, Split screen, Schedule
function, Point & Arc
correction, DICOM colour
mode, Cable cover included

Portrait projection*, Powered
zoom, focus & lens shift,
Lens Memory,
Interchangeable lens options
including zero offset UST
lens, Split screen, Schedule
function, Point & Arc
correction, DICOM colour
mode, Cable cover included

תכונות אחרות

39 / 31

39 / 31

39 / 31

39 / 31

39 / 31

חסכוני/) רגילdB( רמת רעש

12.7

12.7

12.7

12.7

12.7

)משקל (ק"ג

525 x 472 x 189

525 x 472 x 189

525 x 472 x 189

525 x 472 x 189

525 x 472 x 189

)מידות (ר × ע × ג במ"מ

572W / 477W

572W / 477W

572W / 477W

572W / 477W

0.3W

0.3W

0.3W

0.3W

515W / 477W  חסכוני/ צריכת אנרגיה מצב רגיל
0.3W

,צריכת אנרגיה במצב המתנה
כבוי

 שעות2,000 -*הקרנה לאורך מפחיתה את חיי המנורה ל

30

EB-G7905U

אביזרים לטווח רחב של אפליקציות
כל הסביבות וכל המצגות שונות זו מזו .לכן אנחנו מציעים מגוון רחב של אביזרים שיתאימו
לצרכים שלך .החל במסננים ,מנורות והתקני חיבור לתקרה וכלה במסכים ועדשות  -אנחנו
הופכים לקלה את התאמת חבילת המקרן שלך עבור כל סביבה או קהל.

)WUXGA (1920 x 1200
16:10
7,000 / 5,600
50,000:1
3,000 / 4,000
1.44 - 2.33
"50 - 300
Optical x1.6
Manual ±45°
Manual ±30°
± 67% Vertical
± 30% Horizontal
10W

מנורות מקוריות של Epson

הרכבות

הבטח את התמונות הטובות ,הבהירות והעקביות
ביותר ולמשך זמן ארוך יותר עם המנורות
המקוריות של  .Epsonהמנורות מיוצרות ומשווקת
במסגרת מערכות בדיקת איכות קפדניות
המבטיחה איכות תמונה מיטבית ,מקסימום
אמינות ,תחזוקה מינימלית וכיסוי אחריות רצוף
ומקיף.

התאם את המקרן בצורה מושלמת לאתר וודא
גמישות ,בטיחות ואבטחה באמצעות מתקנים
מותאמים אישית להרכבה.
ELPMB45 ,EB-5 Series – ELPMB23
EB-9 Series – ELPMB23
EB-2000 Series – ELPMB23

USB 2.0 Type A, USB 2.0
Type B (Service Only),
RS-232C, Ethernet interface
(100 Base-TX / 10 Base-T),
VGA in, VGA out, DVI in,
BNC in, HDBaseT, HDMI
)(HDCP 2.2

Stereo mini in x 3, Stereo
mini out

LAN (RJ45) & Optional
Wireless LAN unit

רמקולים אקטיביים

תיבת בקרה וחיבור

רמקולים קומפקטיים אלה מוסיפים אודיו עוצמתי
לכל פתרון למרחב פגישות .הרמקולים האקטיביים
מדגם ( ELPSP02עם מגבר מובנה וצליל בעוצמת
 )30Wמאפשרים לכל התלמידים בחדר לשמוע
היטב את השיעור ומעשירים את חוויית הלמידה.

תתנסה ברמה חדשה של קישוריות ובקרה
בהקרנה בכיתה באמצעות תיבת בקרה וחיבורים
חדשה מדגם  .ELPCB02תיבה בקרת  AVנוחה
המותקנת על הקיר עבור מקרני  Epsonלהקרנה
ממרחק קצר וממרחק אולטרה קצר .תומכת במגוון
מוצרים ,את הפעלת מקורות הווידיאו  /אודיו לקלה
מתמיד  -לרבות הצגת מכשירי  HDניידים עדכניים
עם תמיכת MHL

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App for iOS,
Android and Chromebooks,
Web control
Portrait projection*, Powered
zoom, focus & lens shift, Lens
Memory, Interchangeable lens
options including zero offset
UST lens, 4K enhancement,
Split screen, Schedule
function, Point & Arc
correction, DICOM colour
mode, Cable cover included

מתאם  LANאלחוטי ELPAP10
בצע מצגות מהירות ,אלחוטיות ומאובטחות דרך
 EasyMP Network Projectionאו האפליקציה
 iProjectionשל  Epsonבעזרת מתאם  USBקל
להתקנה.

39 / 31
12.7
525 x 472 x 189
572W / 477W
0.3W
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1הסקר נערך על-ידי  Futuresource Consulting Limitedלתקופה שבין  2001עד .2015
2בהשוואה למקרני ה DLP-בעלי השבב היחיד המובילים לתחום הבידור הביתי .מקרני  720pמתוצרת  Epsonמספקים בהירות גבוהה פי שלושה; מקרני 1080p
מתוצרת  Epsonמספקים בעקביות בהירות גבוהה פי שניים עד שלושה .בהתבסס על נתוני  ,NPDמיולי  2011ועד יוני  .2012בהירות צבע (תפוקת אור צבעוני)
נמדדה בהתאם ל .IDMS 15.4-בהירות הצבעים תשתנה בהתאם לאופן השימוש .לקבלת מידע נוסף ,בקר בכתובת www.epson.co.il/CLO
3בהשוואה לסוג דגם מוביל בגודל  70אינץ' ברזולוציית ( 4kמכירות עיקריות  -ביחידות  -חוץ ממכירות לבתי מלון לפי נתוני  PMA Distributorלצפון אמריקה ,עבור
מכירות בחודשים ינואר-ספטמבר  )2015ברוחב  6.7מטר  xעומק  8.2מטר בסידור המתאים לכיתה .בעת שהתבקשו להעתיק שישה פריטי מידע קצרים
מהשקופית המוקרנת 58% ,מהתלמידים בגיל  12-22העתיקו לפחות פריט אחד בצורה שגויה .מבוסס על מחקר שנערך בארה"ה על-ידי ,Radius Research
אפריל .2016
4גודל מסך של עד  500אינץ' מבוסס על מקרנים נייחים של .Epson
®
 Miracast®5זמין במכשירים נבחרים התומכים ב Android 4.2+ -ו Intel .+Microsoft Windows 8.1 -מחייב מערכת התומכת ב WiDi -עם מערכת הפעלה
.Microsoft Windows 7+
6לא כל התכונות זמינות בכל המוצרים .בדוק את המפרטים בעמודים .31–24
7ההצעות לאחריות אינן זמינות בכל הארצות .צור קשר עם נציג Epson המקומי.
לקבלת מידע נוסף נא לפנות למשרד המקומי של  Epsonאו לבקר בכתובת www.epson.co.il
Epson
אפסון ישראל
תמיכה באינטרנט:
epsonsupport4@ag-m.co.il
מספר טלפון “קו חם”03-6144300 :
www.epson.co.il
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סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת  Seiko Epson Corporationאו לבעליהם בהתאמה.
פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

