EH-TW9300W وEH-TW9300 وEH-TW7300 وEpson EH-TW6800

العرض
بوضوح مطلق

منتجات متقدمة بحق
ومبتكرة على نحو أصيل
تعتبر إبسون الشركة الرائدة عالميًا في سوق أجهزة العرض لما يربو على عقد من الزمن .1وتستخدم أحدث مجموعتنا من أجهزة
العرض الراقية العديد من التقنيات األكثر تطورً ا في العالم بما يضمن أن تحقق المنتجات تجربة سينما منزلية ممتعة بحق.

عرض ضوئي مشرق وأكثر سطوعًا
ال يمكن للسطوع األبيض وحده أن يضفي الحيوية على األلوان الحقيقية التي تراها كل يوم.
ولهذا السبب تقدم تقنية  3LCDالموجودة في أجهزة العرض من إبسون معدالً مرتفعًا من
انبعاث الضوء األبيض والملون بطريقة متساوية .لماذا االكتفاء بشاشة جامدة وباهتة تظهر
فيها الصور خالية من أي حيوية؟ اختبر صورً ا مشرقة مماثلة لصور الحياة بفضل أجهزة
العرض من إبسون التي تقدم سطوع األلوان الذي يتطابق مع سطوع اللون األبيض.

يكتسب حجم الشاشة أهمية خاصة
 300بوصة

تعيين الشاشة

تلفزيون مزوّ د بإضاءة
 LEDوبشاشة مقاس
من  40إلى  80بوصة

حوّ ل مسرحك المنزلي إلى منصة لكل هذه اإلثارة بفضل أجهزة العرض المنزلية من
إبسون .تم ّكن من إحداث تغيير كلي في أنشطتك اليومية ،سواء كنت تشاهد الرياضات
المفضلة لديك أم فيلمًا كالسيكيًا أم تستمع إلى أحدث التسجيالت أو تستخدم أحدث األلعاب.
يمكنك تحويل كل هذه الحاالت إلى تجربة رائعة ال يمكن نسيانها من خالل صور معروضة
أكبر من تلك الموجودة على أرض الواقع .ويمكنك لفت انتباه الجميع وجمع أفراد العائلة
واألصدقاء معًا الختبار هذه اللحظات التي ال يمكن نسيانها.

تقنية التحسين 4K
دقة الوضوح العالي
الكامل Full HD

تقنية التحسين 4K

إضفاء المزيد من الحيوية على األفالم من خالل تفاصيل إضافية
ال يتعلق األمر هنا بطريقة جديدة لمشاهدة األفالم ،بل أفضلها .باستطاعة تقنية التحسين 4K
من إبسون الكشف عن التفاصيل الحادة وإضفاء الحيوية على األنماط األكثر دقة .سواء كانت
تعرض محتوى  4Kاألصلي أو تزيد من دقة محتوى  1080p Full HDبطريقة رقمية،
هناك مستوى جديد من الدقة يتميز به ملمس الشاشة المعروضة ودقتها .تقوم هذه التقنية
بإزاحة كل بكسل قطريًا بمقدار  0.5بكسل لمضاعفة الدقة الرأسية واألفقية .ومن خالل تقنية
الدقة الفائقة وتحسين التفاصيل من إبسون ،ستستمتع بتجربة العرض المثلى التي توفرها لك
الصور الواضحة والنقية والتي تحصل عليها في كل مرة.
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بصريات مش ّغلة آليًا
أفقي %47.1 +
أفقي %4 +

رأسي %96.3 +
رأسي %9 +

أفقي %47.1 -
أفقي

أفقي %4 -

المرونة من دون المساس بالجودة
هل تبحث عن المرونة المثلى عندما يتعلق األمر بالتركيب؟ يتسم التركيب لدينا
بالسهولة والبساطة بفضل نسبة الزوم البصري االستثنائية وإمكانات إزاحة العدسة
التي تصل لغاية  96.3±بالمئة على المحور الرأسي ولغاية  47.1±بالمئة على
المحور األفقي .عالو ًة على ذلك ،بإمكان وظيفتي الزوم وإزاحة العدسة اآلليتين
تخزين ما يصل لغاية عشرة مواضع مختلفة ،مما يسمح لك بالتبديل بسهولة بين نسب
الطول إلى العرض المختلفة بلمسة زر .ويسمح أيضًا الزوم البصري العالي الجودة
باستخدام كبالت أقصر ،مما يؤدي إلى إبقاء أي تراجع محتمل في قوة اإلشارة عند
حده األدنى.2

رأسي

رأسي %9 -
رأسي %96.3 -

16:9
فيلم  16:9على شاشة 2.40:1

2.40:1
فيلم  2.40:1على شاشة 2.40:1

النطاق الديناميكي العالي

التجربة المتطورة
هل أنت جاهز الكتشاف أحدث التقنيات المتطورة ألجهزة عرض السينما المنزلية؟ يوفر
النطاق الديناميكي العالي التجربة المرئية المثلى من خالل زيادة نسبة التباين لتوفير نطاق
أكبر إلى ح ٍد بعي ٍد بين النواحي األدكن واألفتح على الشاشة .إنه يمنح الصور عم ًقا إضافيًا
ويسمح لك برؤية التفاصيل المذهلة التي لم تكن رؤيتها ممكنة في السابق .ولكن األمر
ال يقف هنا ،إذ باستطاعة هذه التقنية إثراء األلوان فتبدو الصور طبيعية ومع ذلك حادة،
وفي نهاية المطاف ،أكثر حيوية .من خالل دعم  ،HDRيمكنك اآلن االستفادة من أحدث
محتوى  HDRالمتوفر.
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الدقة الفائقة
إخراج أفضل ما في األفالم
تعمل تقنية الدقة الفائقة على جعل أسطوانات  DVDومحتوى الوضوح القياسي ينبض
بالحيوية وذلك من خالل أساليب فصل األلوان المختلطة ومحاكاة التصوير .وعن طريق
بشكل مستقل ،تنتج هذه التقنية صورً ا ناصعة وواضحة بدقة فائقة
زيادة حدة كل إطار
ٍ
وجودة عالية.

دون استخدام الدقة الفائقة

عند استخدام الدقة الفائقة

تباين ديناميكي متميز
وضوح تام في كل ظروف اإلضاءة
باستطاعة ظروف اإلضاءة أن تتغير في أغلب األحيان خالل الفيلم ،وبالتالي من الضروري
أن يتكيّف جهاز العرض مع مستويات التباين المتغيرة ،لكي يتمكن من تقديم أفضل صورة
في كل األوقات .ومع أخذ هذا األمر في االعتبار ،تقدم منتجاتنا من أجهزة العرض الراقية
مستويات نسبة تباين ديناميكي أعلى من أي وقت مضى تصل لغاية 1,000,000 .1:تعمل
ميزتنا العالية الفعالة "إضاءة العدسة تلقائيًا" جنبًا إلى جنب مع لوحات  ،C2fineوهي
تضمن بذلك الحصول على درجات التباين والسطوع المثلى في كل المشاهد ،سواء كانت
فاتحة أم داكنة ،مما يُبرز السطوع الحقيقي للصور المعروضة بتقنية الوضوح العالي
الكامل.

توليد سلس إلطارات الفيديو
حركة سريعة وأكثر سالسة في صورة ساطعة
عال كامل
ومشرقة بوضوح ٍ
من خالل تقديم صور حركة أكثر مرونة وتقليل الضبابية في المشاهد سريعة الحركة،
تعمل تقنيةالتوليد السلس إلطارات الفيديو على إدراج إطارات فيديو جديدة بين اإلطارات
ً
ونتيجة لذلك ،يتم الحد من الضبابية وتبدو الصور المتحركة أكثر سالسة
األصلية.
وأعلى وضوحً ا.

تقنية Wireless HDالمتطورة
بسيط ،وعملي ،وساطع
استمتع بعرض يتمتع بجودة مثلى بتقنية الدقة العالية  HDوتقنية  4Kمن دون عناء ربط
األسالك أو الكابالت .يوفر جهاز العرض  EH-TW9300Wالمزود بتقنية
 4WirelessHDإرساالً متواف ًقا مع  HDCPمن دون إجراء تخزين مؤقت أو انقطاع.
ويمكنك مشاهدة جهاز آخر أيضًا باستخدام وضع صورة داخل صورة السلكيًا والتبديل بين
4
ما يصل إلى خمسة أجهزة  HDMIمتصلة .كما يحتوي جهاز إرسال WirelessHD
على منفذ ® MHLمريح 3لعرض محتوى الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية بكل سهولة.
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تجربة الشاشة الكبيرة -
بشكل أفضل
ال أحد يقدمها
ٍ
باعتبارنا الشركة الرائدة عالميًا في تقنيات التصوير ،1نحن نعرف المزيد
عن كيفية تقديم تجربة ثالثية األبعاد بجودة عالية على الشاشة .وبالتالي إذا
كنت من عشاق األفالم السينمائية أو متابعي المباريات الرياضية ،فمن المؤكد
أنك ستعجب بأحدث منتجاتنا في سلسلة أجهزة عرض السينما المنزلية
عالية الوضوح.
بشكل مذهل ،كما أنها تستخدم
تقدم منتجاتنا من أجهزة العرض نسب تباين ومستويات سطوع عالية
ٍ
بعض التقنيات األكثر تطورً ا في العالم لتحسين إنتاج الصور .وتتمثل النتيجة في عرض أفالم أعلى
سطوعًا وأكثر حيوية وكذلك عرض مباريات رياضية أعلى جاذبية وأكثر تفاعلية .وأيًا كان الطراز
الذي تختاره ،ستجد أنه يحسِّن تجربة مشاهدتك من خالل جلب أعلى مستوى من الترفيه السينمائي
الممتع عبر الشاشة الكبيرة إلى منزلك.

EH-TW9300W / EH-TW9300

تجربة السينما المنزلية الفائقة
لعشاق األفالم
للحصول على تجارب سينما منزلية قوية وممتعة بحق ،تجمع أجهزة عرض
السينما المنزلية هذه المتوافقة مع  UHD Blu-rayو HDRتقنيات التصوير
األحدث إلضفاء المزيد من الحيوية على هذه األفالم من خالل تفاصيل إضافية.
إنها تتميز بتقنية التحسين  4Kالتي توفر مستوىً جدي ًدا من الدقة لملمس الشاشة
المعروضة ودقتها ،سواء كانت تعرض محتوى  4Kاألصلي أو تزيد من دقة
محتوى  1080p Full HDبطريقة رقمية .من شأن ذلك توفير التجربة المرئية
المثلى التي تتميز بمزيد من العمق والتفاصيل إلى جانب األلوان الطبيعية ومع
ذلك الحادة .إنها توفر مستويات دقة ووضوح مذهلة إلى جانب أعمق مستويات
الحبر األسود بفضل نسبة التباين العالية بشكل استثنائي من .1,000,000:1
وهي تقدم ،عالو ًة على ذلك ،التوليد السلس إلطارات الفيديو وتحسين التفاصيل
إلنشاء صورة واضحة وسلسة ومتدفقة .وبالنسبة لألشخاص الذين يريدون
االستمتاع بكل هذا من دون عناء ربط الكابالت ،يوفر الطراز
 EH-TW9300Wاتصال تقنية.44K WirelessHD

تقنية التحسين 4K
دعم النطاق الديناميكي العالي
تقنية ( 4WirelessHDالطراز  EH-TW9300Wفقط)
نسبة تباين 1,000,000:1
عال النبعاث الضوء األبيض والملون يبلغ  2,500لومن
معدل ٍ
توليد سلس إلطارات الفيديو في الوضعين ثنائي األبعاد وثالثي األبعاد
دقة فائقة في الوضعين ثنائي األبعاد وثالثي األبعاد
القدرة اآللية للزوم البصري والضبط البؤري وإزاحة العدسة
زوم بصري  2.1xوإمكانية إزاحة عريضة للعدسة
إدارة ألوان معتمدة من ISF
اتصال ® (Mobile High-Definition Link) MHLلعرض 		
الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية)EH-TW9300W only( 3
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EH-TW7300

عرض قوي ومعقول التكلفة
بتقنية التحسين 4K
يعمل هذا الطراز المميز على تقديم صور عالية الجودة ورائعة الجمال لمجموعة
كبيرة من أنواع المحتوى وبأسعار في متناول الجميع ،كما أن إعداده سهل للغاية،
إلى جانب أنه يسمح للمستخدمين بزيادة دقة محتوى الوضوح العالي الكامل
 Full HDبدقة  1080pإلى دقة  4Kالمحسّنة.

تقنية التحسين 4K
نسبة تباين 160,000:1
عال النبعاث الضوء األبيض والملون يبلغ  2,300لومن
معدل ٍ
دقة فائقة في الوضعين ثنائي األبعاد وثالثي األبعاد

يمثل هذا الجهاز وسيلة رائعة لتحسين تجربتك في مشاهدة السينما المنزلية بفضل
ما يمتاز به من مستويات نسبة تباين وسطوع عالية.

القدرة اآللية للزوم البصري والضبط البؤري وإزاحة العدسة
زوم بصري  2.1xوإمكانية إزاحة عريضة للعدسة

EH-TW6800

تجربة متميزة
للسينما المنزلية
استمتع بالوضوح الباهر للعرض ثنائي األبعاد والثالثي األبعاد العالي الدقة بالكامل.
لقد تم تزويد هذا الجهاز بتقنية  3LCDالرائدة في السوق ،وهو يوفر جودة صورة
واضحة استثنائية بفضل المستوى العالي والمتساوي من انبعاث الضوء األبيض
والملون .يمكنك تركيبه في أي مكان ،باستخدام إزاحة العدسة الرأسية/األفقية ووظيفة
الزاوية السريعة .وقد تم تزويده أيضًا بمصباح يدوم عمره  7سنوات 8ومروحة هادئة،
مما يتيح لك االسترخاء واالستمتاع بمشاهدة األفالم.
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تقنية الوضوح العالي الكامل  Full HDبدقة  1080pواألبعاد الثالثية
نسبة تباين 120,000:1
عال النبعاث الضوء األبيض والملون يبلغ  2,700لومن
معدل ٍ
دقة فائقة في الوضعين ثنائي األبعاد وثالثي األبعاد
زوم بصري  1.6xوإمكانية إزاحة عريضة للعدسة

المواصفات
EH-TW6800

EH-TW7300

EH-TW9300

EH-TW9300W

-

تقنية 4k
()2160 x 3840

تقنية 4k
()2160 x 3840

تقنية 4k
()2160 x 3840

دقة الوضوح الكامل تصل إلى
)1080 x 1920( 1080p

دقة الوضوح الكامل تصل إلى
)1080 x 1920( 1080p

دقة الوضوح الكامل تصل إلى
)1080 x 1920( 1080p

دقة الوضوح الكامل تصل إلى
)1080 x 1920( 1080p

النسبة

16:9

16:9

16:9

16:9

LCD

لوحة بعرض  0.61بوصة مع
مصفوفة العدسة متناهية الصغر

لوحة بعرض  0.74بوصة مع
مصفوفة العدسة متناهية الصغر

لوحة بعرض  0.74بوصة مع
مصفوفة العدسة متناهية الصغر

لوحة بعرض  0.74بوصة مع
مصفوفة العدسة متناهية الصغر

2,700

2,300

2,500

2,500

120,000:1

160,000:1

1,000,000:1

1,000,000:1

300 - 30

300 - 50

300 - 50

300 - 50

المساحة المعروضة (م)
(الزوم :عريض  /الزوم :مقرَّ ب)

14.5 - 1.42 / 8.9 - 0.87

18.99 - 3.13 / 9.08 - 1.48

18.99 - 3.13 / 9.08 - 1.48

18.99 - 3.13 / 9.08 - 1.48

نسبة اإلسقاط (م)
(الزوم :عريض  /الزوم :مقرَّ ب)

2.15 / 1.32

2.84 / 1.35

2.84 / 1.35

2.84 / 1.35

5000 / 3,500

5000 / 3,500

5000 / 3,500

5000 / 3,500

ضوئي 1.6 x

زوم بصري مش ّغل آليًا 2.1 x
ضبط بؤري مش ّغل آليًا

زوم بصري مش ّغل آليًا 2.1 x
ضبط بؤري مش ّغل آليًا

زوم بصري مش ّغل آليًا 2.1 x
ضبط بؤري مش ّغل آليًا

تصحيح االنحراف (الرأسي)

يدوي 30 -/+

يدوي 30 -/+

يدوي 30 -/+

يدوي 30 -/+

إزاحة العدسة
(رأسي)
(أفقي)

يدوي 60 -/+
يدوي 24 -/+

مش ّغل آليًا 96.3-/+
مش ّغل آليًا 47.1 -/+

مش ّغل آليًا 96.3-/+
مش ّغل آليًا 47.1 -/+

مش ّغل آليًا 96.3-/+
مش ّغل آليًا 47.1 -/+

إمكانية االتصال

مدخل  VGAوHDMI x2
و( 3MHLعبر  )HDMI 2وUSB
 Type Aو USB Type Bو
 RS-232Cومخرج Trigger

مدخل  VGAوHDMI x2
(من  HDMI 1إلى & HDCP2.2
 )1.4و USB Type AوUSB
 Type Bو RS-232Cومخرج
 TriggerوRJ45

مدخل  VGAوHDMI x2
(من  HDMI 1إلى & HDCP2.2
 )1.4و USB Type AوUSB
 Type Bو RS-232Cومخرج
 TriggerوRJ45

مدخل  VGAوHDMI x2
(من  HDMI 1إلى & HDCP2.2
 )1.4و USB Type AوUSB
 Type Bو RS-232Cومخرج
 TriggerوRJ45

أوضاع األلوان

تلقائي ،ديناميكي ،سينمائي ساطع،
طبيعي ،سنيما ،ديناميكي ثالثي
األبعاد ،سنيما ثالثية األبعاد

ديناميكي ،سينمائي ساطع ،طبيعي،
سنيما ،سينما رقمية ،ديناميكي ثالثي
األبعاد ،سنيما ثالثية األبعاد

ديناميكي ،سينمائي ساطع ،طبيعي،
سنيما ،سينما رقمية ،ديناميكي ثالثي
األبعاد ،سنيما ثالثية األبعاد

ديناميكي ،سينمائي ساطع ،طبيعي،
سنيما ،سينما رقمية ،ديناميكي ثالثي
األبعاد ،سنيما ثالثية األبعاد

الميزات المتقدمة

معايرة  ،ISFالتقنية ثالثية األبعاد
النشطة ،الصورة داخل الصورة،
التوليد السلس إلطارات الفيديو،
الدقة الفائقة ،تحسين التفاصيل،
الزاوية السريعة ،تحويل العرض
ثنائي األبعاد إلى عرض ثالثي
األبعاد،تعديل العمق ثالثي األبعاد،
مرفق عدد  1نظارة ثالثية األبعاد
6
تعمل بالترددات الالسلكية.

الزوم المش ّغل آليًا  /الضبط البؤري /
إزاحة العدسة ،تقنية التحسين ،4k
دعم  HDRو ،UHD BDذاكرة
موضع العدسة ( ،)x10التقنية ثالثية
األبعاد النشطة ،الصورة داخل
الصورة ،التوليد السلس إلطارات
الفيديو ،الدقة الفائقة ،تحسين
التفاصيل ،الزاوية السريعة ،تحويل
العرض ثنائي األبعاد إلى عرض
ثالثي األبعاد

المنتجات
درجة الدقة المحسّنة 4k
الدقة األصلية

انبعاث الضوء الملون (لومن)
نسبة التباين
حجم الشاشة (بوصة)

عمر المصباح (بالساعات) (الوضع
العادي/الوضع االقتصادي)
الزوم البصري

الوزن (كجم)
األبعاد من دون األقدام (مم)
(العرض × العمق × االرتفاع)
ضمان جهاز العرض
ضمان المصباح

معايرة  ،ISFالزوم المش ّغل آليًا  /الضبط
البؤري  /إزاحة العدسة ،تقنية التحسين
 ،4kدعم  ISFو ،UHD BDذاكرة
معايرة  ،ISFالزوم المش ّغل آليًا /
موضع العدسة ( ،)x10التقنية ثالثية
الضبط البؤري  /إزاحة العدسة ،تقنية
التحسين  ،4kدعم  ISFو ،UHD BDاألبعاد النشطة ،الصورة داخل الصورة،
التوليد السلس إلطارات الفيديو ،الدقة
ذاكرة موضع العدسة ( ،)x10التقنية
الفائقة ،تحسين التفاصيل ،الزاوية
ثالثية األبعاد النشطة ،الصورة داخل
السريعة ،تحويل العرض ثنائي األبعاد
الصورة ،التوليد السلس إلطارات
الفيديو ،الدقة الفائقة ،تحسين التفاصيل ،إلى عرض ثالثي األبعاد ،يتضمن جهاز
إرسال  4WirelessHDالذي يقبل
الزاوية السريعة ،تحويل العرض ثنائي
إشارة ( 4kخمس فتحات  HDMIمع
األبعاد إلى عرض ثالثي األبعاد
 31x MHLومخرج  HDMIوشحن
 USBومخرج صوت بصري)

6.6
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11

11.2

310 x 157 x 410

450 x 170 x 520

450 x 170 x 520

450 x 170 x 520

 2أعوام

 2أعوام
 36شهرً ا

5

 2أعوام

 36شهرً ا

5

 2أعوام

 36شهرً ا

5

 36شهرً ا

5

 1دراسة استقصائية أجرتها شركة  Futuresource Consulting Limitedللفترة من عام  2001إلى عام .2015
ُ 2
الطرز  EH-TW9300Wو EH-TW9300و EH-TW7300فقط.
 3للتحقق من توافق جهازك ،يُرجى زيارة ُ .visit www.mhlconsortium.orgتعد  MHLو Mobile High-Definition Linkوشعار  MHLعالمات تجارية أو عالمات تجارية مسجلة لشركة .MHL, LLC
 4تتوفر وظيفة  WirelessHDفي الدول األعضاء في االتحاد األوروبي البالغ عددها  28دولة ،باإلضافة إلى آيسلندا والنرويج والمملكة العربية السعودية وسويسرا وتركيا واإلمارات العربية المتحدة .ويخضع ذلك للتغيير.يُرجى االتصال بمكتب مبيعات إبسون المحلي للتأكد
من مدى التوفر في األسواق الفردية.
 5فترة من  36شهرً ا أو  1,000ساعة ،أيهما أقرب.
 6النظارات ثالثية األبعاد ذات اإلغالق الفعال التي تعمل بالترددات الالسلكية من إبسون عبارة عن جزء من مبادرة النظارات ثالثية األبعاد عالية الوضوح.
 7تم قياس سطوع اللون (انبعاث الضوء الملون) وف ًقا لنظام  .IDMS 15.4وتختلف درجة سطوع األلوان حسب ظروف االستخدام .مقارنة بين أجهزة العرض الرائدة  3LCDمن إبسون في قطاع الترفيه المنزلي (دقة  720pو )1080pوأجهزة عرض  DLPالرائدة
أحادية الشريحة باالستناد إلى بيانات  NPDللفترة من يونيو  2013إلى مايو  .2014لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة www.epson.ae/clo
 8باالستناد إلى مشاهدة فيلم تصل مدة عرضه إلى ساعة و 45دقيقة في المتوسط كل يوم مع ضبط المصباح على الوضع االقتصادي.
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1

ال تتوفر عروض الضمان في بعض 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.

