حلول العرض في مجال الشركات

إرساء المعايير لبيئات
األعمال الحديثة
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إضافة التعاون وإمكانات االتصال
إلى أماكن االجتماعات
أعد تعريف تقديم العروض في الشركات باستخدام أجهزة عرض تنتج صورً ا رائعة
على الشاشة الكبيرة وتسهِّل إيصال رسالتك في أي مكان اجتماعات أو قاعة اجتماعات
رسمية أو قاعة مناسبات .وعلى عكس الشاشات المسطحة ،توفر منتجاتنا من أجهزة
العرض حجم صورة قابالً للتوسع لجمهورك ،كما ُتظهر كل المحتوى بتفاصيل ساطعة
وزاهية األلوان أينما كنت.
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لحجم العرض أهمية خاصة

توصيل وتقديم عروض

أظهر كل التفاصيل من خالل صور يصل حجمها إلى
 500بوصة وتمتاز بسطوعها وخلوها من الوهج وسهولة
مشاهدتها ووضوحها الكبير من أي مكان في الغرفة .وعلى
عكس شاشات العرض المسطحة ،ال يوجد حجم شاشة ثابت؛
وبالتالي بدالً من التكبير وفقدان المحتوى ،يمكنك ببساطة
جعل العرض أكبر حجمًا .وتمتاز ُ
طرزنا من أجهزة
العرض أيضًا بخفة الوزن وصغر الحجم وقابلية حملها؛
ما يجعل تركيبها سهالً.

ابدأ تقديم العروض على الفور باستخدام أجهزة العرض
من إبسون ،وتخلص من حاالت اإلحباط والتأخير التي تنجم
عن مشكالت اإلعداد والتوافق .ويمكنك بكل سرعة وسهولة
توصيل األجهزة ومشاركة المحتوى وإشراك الجميع سواء
في االجتماع أو عن بُعد عبر الشبكة مع الدعم الكامل
إلستراتيجيات "أحضر جهازك الشخصي إلى مكان العمل"
( )BYODواالتصاالت الموحَّ دة (.)UC

ألوان حقيقية

حلول تفاعلية

اعرض صورً ا مشرقة وجذابة بدقة تصل إلى الوضوح العالي تربط حلول االجتماعات من إبسون بين األشخاص
واألماكن والمعلومات معًا إلضافة الكفاءة والتفاعل إلى
الكامل حتى في الغرف زاهية اإلضاءة بفضل تقنية 3LCD
من إبسون .ويجمع المحرك البصري أللواح  3LCDفي قلب أعمالك .ولقد تطوّ رت أماكن االجتماعات بحيث أصبحت
تتبنى فوائد التقنيات ،من خالل مشاركة المعلومات وعرضها
كل جهاز عرض من إبسون بين نسب الدقة العالية ونسب
بشكل بسيط وفعّال من أي جهاز تقريبًا ،وبفضل التفاعل
التباين العالية التي تنتج ألوا ًنا ثرية وسطوعًا يعادل ثالثة
ٍ
ّ
المعزز الذي يحوِّ ل االجتماعات إلى محادثات مثمرة.
أضعاف نظيره في أجهزة العرض  DLPأحادية الشريحة.2
وباختصار ،بفضل أجهزة العرض من إبسون ،يمكنك إنشاء
صور متسقة ونابضة بالحياة تجذب وتلهم الحضور ،أيًا كان
الموضوع الذي تتناوله.

1

3

أنشئ حجم الشاشة األمثل لتكرار تجربة سطح
المكتب للجميع.

عرض بحجم

 60بوصة

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

 500بوصة
حجم عرض
غير تفاعلي

4

100
بوصة

عرض بحجم

العرض بحجم  100بوصة يبدو مثل الرؤية
على شاشة مقاس  25.2بوصة
باالستناد إلى غرفة بحجم  3 × 4أمتار

حجم شاشة مثالي في كل مرة

عرض رسالة واضحة

تكون صورنا واضحة وقابلة للتوسع بحجم يصل إلى 100
بوصة على ُ
طرزنا من أجهزة العرض التفاعلية و 500بوصة
وبشكل
للتركيب،
ّة
د
المع
العرض
أجهزة
من
على سلسلتنا
ٍ
حاسم ،دائمًا ما تعرض كل المحتوى المقدم منك .وتمنحك
شاشات العرض المسطحة حجم شاشة واح ًدا باإلضافة إلى
خيار زوم  -وهذا كل شيء .أما منتجاتنا من أجهزة العرض،
فتمنحك مجموعة متنوعة من أحجام الشاشة القابلة للتوسع
التي تالئم مختلف أماكن االجتماعات ،وقاعات االجتماعات
الرسمية ،وحتى األماكن األكبر حجمًا مثل قاعات المناسبات.

اعتمد مستقبل االتصاالت المكتبية من خالل عناصر مرئية
مذهلة ُتشرك أي حضور وتجعله جزءًا من االجتماع .ويساعد
حجم الشاشة الذي يكرِّ ر تجربة سطح المكتب على تحسين
ّ
ويعزز التفاعل مع الحضور الذي
الوضوح وسهولة القراءة
يمكنه مشاهدة الشاشة من أي موضع يجلسون فيه.

صور رائعة ،بال أي قيود

حل متكامل بقيمة مضافة

أيًا كان حجم الصورة ،يمكنك االعتماد على صور فائقة
الجودة تصل دقتها إلى  WUXGAبالوضوح العالي الكامل،
حتى في البيئات الكبيرة زاهية اإلضاءة ،مع ألوان ثرية
ونابضة بالحياة وتفاصيل رائعة وعدد أقل من تقسيمات
ً
مقارنة بالشاشات المسطحة .وليس هناك
وحدات البكسل
أيضًا أي قيود على زوايا الرؤية أو أي بقع عمياء أو أي
وهج على الشاشة؛ ما يفتح المجال أمام عرضك التقديمي
للوصول إلى أوسع جمهور.

تمنحك منتجاتنا من أجهزة العرض ما هو أكثر من صور
الشاشة الكبيرة الرائعة .وللحصول على جزء صغير من سعر
شاشة العرض المسطحة مقاس  80بوصة ،يمكنك إنشاء حل
متكامل لتقديم العروض يتضمن كل إمكانات الشاشات وألواح
الكتابة والتخطيطات التوضيحية .وتمتاز منتجاتنا من أجهزة
العرض أيضًا بأنها أخف وز ًنا وأصغر حجمًا وأكثر متانة
ً
وأقوى تحمالً
مقارنة بالشاشات المسطحة؛ ما يسمح بالنقل
البسيط بين أماكن االجتماعات المختلفة وخفض تكاليف
التركيب.

امنح الجميع نفس فرصة المشاركة والتفاعل من خالل حجم الشاشة المثالي لمكان اجتماعك.

100
بوصة

70
بوصة

65
بوصة

استنا ًدا إلى طول غرفة نموذجي يبلغ  6أمتار

لحجم العرض أهمية خاصة
يمكن أن يؤدي حجم الشاشة المناسب للغرفة إلى إحداث تأثير هائل في مستويات التركيز
والتفاعل والفهم .وعلى طرف النقيض من شاشات العرض المسطحة ،تقدم منتجاتنا
من أجهزة العرض صورً ا قابلة للتوسع تناسب أي غرفة وتمنح الجميع مشاهدة مثالية،
من خالل تكرار تجربة سطح المكتب من دون فقدان المحتوى أو الجودة أو التفاصيل،
من أي زاوية.
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سهولة االتصال
وتقديم العروض
تعتبر تقنيات االتصال ضرورية ألي شركة ناجحة ،ولكن هذا يعتمد على الجمع بين
أفضل الميزات التي تعمل بسالسة معًا لتقديم حل فعّال .وتجعل أجهزة العرض من إبسون
هذا األمر قابالً للتحقيق من خالل إمكانات االتصال الشاملة في االجتماع نفسه أو من
المواقع البعيدة ،وسهولة اإلعداد ،ومجموعة متنوعة من الميزات التي تجلب راحة البال
إلى مشاركة المعلومات.

إعداد سريع
و ّفر وقتك وتخلص من التعقيدات من خالل تطبيقات
 Epson EasyMPالتي تدعم إستراتيجية أحضر جهازك
بشكل كامل .وتسهِّل
الشخصي إلى مكان العمل ()BYOD
ٍ
تطبيقات  EasyMPتضمين المحتوى من مجموعة واسعة
من الهواتف الذكية واألجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر
لالجتماعات والعروض التقديمية .ويمكنك الدمج بسهولة
في بُنى تقنية المعلومات القائمة باستخدام إمكانات االتصال
الواسعة التي تشمل  HDBaseTوالشبكة المحلية الالسلكية.

مطابقة شاشة
و ّفر الوقت عن طريق إرسال المحتوى مباشر ًة من جهازك
إلى جهاز العرض باستخدام ميزة مطابقة الشاشة.

تشجيع للمشاركة
صِ ل حتى  50جهاز كمبيوتر ،واعرض المحتوى في وقت
واحد من عد ٍد يصل إلى أربعة أجهزة ،وشارك المعلومات
وتفاعل مع الجميع عبر شبكتك عن بُعد أو في االجتماع
باستخدام تطبيق .Epson Multi-PC Projection
استخدم االتصال بالمجال القريب ( - )NFCوهو أحدث
تقنية لمشاركة ملفات الهواتف الجوّ الة  -للوصول بسهولة
إلى المعلومات التي يجلبها األشخاص معهم إلى االجتماع.
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تقديم عروض بسالسة

وصول سهل إلى الوظائف

حسِّن أسلوبك في تقديم العرض ،وتخلص من عوامل تشتيت
الذهن ،وحافظ على عقد االجتماعات بسالسة باستخدام وظيفة
المقدِّم باإليماءات .وهذا يمنحك المرونة للمضي قدمًا خالل
العروض التقديمية عن طريق استخدام حركات اليد ببساطة.

يمكنك الوصول إلى ميزات وعناصر تحكم جهاز العرض
من الشاشة الرئيسية الشاملة؛ وهي لوحة تحكم يسهل الوصول
إليها وتعرض أكثر الوظائف استخدامًا ،كما تم ّكنك من تغيير
المصادر وغير ذلك مع الحفاظ على انسياب عروضك
التقديمية وموادك بسالسة.

مراقبة وتحكم
تح ّكم في مجموعة كاملة من أجهزة العرض باستخدام وظيفة
المراقبة والتحكم مركزيًا .اختر المعلومات وأرسلها إلى
مجموعة أجهزة العرض لديك ،وو ّفر الوقت والمال عن
طريق تشغيل أجهزة العرض وإيقاف تشغيلها في أوقات
محدّدة ،وتتبُّع دورات الصيانة ،وحتى إرسال التنبيهات
للتأكد من أن كل شيء جاهز للعمل عند بدء االجتماع.

80

%

من الشركات في دول
االتحاد األوروبي تقول إن
التقنية الجديدة تتيح قدرً ا
3
أكبر من التعاون

ال تتوفر بعض الميزات في جميع المنتجات .يُرجى االطالع على المواصفات في الصفحات من  24إلى .29
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األلوان الحقيقية،
والتفاصيل الرائعة
تنتج تقنية  3LCDالمملوكة لنا صورً ا تصل دقتها إلى الوضوح العالي الكامل مع ألوان ثرية
ونابضة بالحياة بمستويات سطوع تسمح بإجراء مناقشات واضحة وجذابة حتى في بيئات
االجتماعات جيدة اإلضاءة .وتعادل الصور ثالثة أضعاف سطوع أجهزة عرض DLP
أحادية الشريحة ،2كما تحقق مستويات من الجودة والتنوع والحرية اإلبداعية تفوق
شاشات العرض المسطحة.

 3أضعاف
سطوع أجهزة عرض DLP
أحادية الشريحة
2

8

عال
سطوع ٍ
ّ
عزز المشاركة 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 .وبالتالي أيًا كان الموضوع ،يمكنك االعتماد
على المستوى نفسه من السطوع لكل المحتوى على الشاشة
بالكامل.

جودة من خالل التقنية
تجمع تقنية  3LCDالمملوكة لنا بين الدقة العالية والسطوع
الذي يصل إلى  12,000لومن واأللوان الثرية إلنتاج صور
مشرقة وجذابة حتى في القاعات 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 بمقدار ثالثة
2
أضعاف من التقنية المنافسة

أجهزة العرض التقليدية التي تستخدم تقنية DLP
أحادية الشريحة

تباين أعلى ،ووضوح مذهل

عال كامل للدقة التامة
وضوح ٍ

اعرض كل التفاصيل حتى على أكبر الشاشات حجمًا بنسب
تباين عالية تصل إلى 2,500,000 .1:وهذا يعني أن أسطع
درجة من اللون األبيض تكون أكثر سطوعًا 2,500,000
مرة من أحلك درجة من اللون األسود؛ وهي درجة اختالف
تضفي الحيوية على المحتوى بالتفاصيل شديدة الوضوح
بشكل ال يصدق.
والثرية
ٍ

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 مناسبات.
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أداء بجودة الليزر
تقدم سلسلتنا من أجهزة عرض الليزر الجيل المقبل من الجودة
وتنوع االستخدامات مع صور رائعة وسطوع يصل إلى
 12,000لومن .وتحتوي أجهزة العرض هذه على لوحات
شاشات عرض بلورية ( )LCDغير عضوية وعجلة
فوسفورية غير عضوية بمقاومة فائقة للحرارة والضوء،
كما تقدّم صورً ا رائعة الجودة لفترات طويلة ج ًدا.
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الجمع بين األشخاص
واألماكن والمعلومات
تزوّ د حلول االجتماعات من إبسون الجميع بالقدرة على إجراء االتصاالت ومشاركة
المعلومات واالنخراط في االجتماعات بسرعة وسهولة .كما أن الطريقة التي نتفاعل بها
في العمل آخذة في التغير ،ونحن نعتمد تقنيات جديدة لمنح الجميع سهولة الوصول إلى
االجتماعات إما شخصيًا أو من مواقع بعيدة عبر الشبكة ،وإلشراكهم في مناقشات تفاعلية
فورية تحقق الفائدة وتحفز التفكير.

تحويل االجتماعات إلى نتائج
يمكن أن تش ّكل االجتماعات غير الفعّالة مصدرً ا هائالً
لإلحباط والوقت الضائع .وتقضي حلولنا على هذه المشكلة؛
ألنها تجعل اإلعداد سريعًا وسهالً ،وتقدم اتصاالً موثو ًقا به
إلى مجموعة كبيرة من األجهزة والمواقع ،وتنتج صورً ا
رائعة للعمل عليها ،كما تحفظ مواد العرض وتشاركها
الستخدامها الح ًقا.

توحيد االتصاالت
تعتبر مشاركة المعرفة عنصرً ا أساسيًا في تطوير األعمال
في العالم الجديد التصاالت الشركات .ويصبح التعاون أكثر
سهولة عندما تتمكن من توصيل جهازك الشخصي بسرعة
وسهولة ومشاركة األفكار مع زمالئك عبر الشبكة.
وهذا يتيح مرونة أكبر ويشجّ ع على عمل أكثر فعّالية.

اإلنشاء واالبتكار

20

%

يحتفظ األشخاص في أذهانهم بأقل من  %20مما يتم
تقديمه لهم على شرائح العروض.4

تؤدي المحادثات على ألواح الكتابة التفاعلية إلى:
50 %محادثات رئيسية أعلى
29 %وقت أقصر لإلنتاجية
6
15 %دورات مبيعات أقصر في المتوسط
يشير الموظفون إلى أن االجتماعات غير الفعّالة هي السبب
األكبر الوحيد للوقت الضائع.7
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74

%

من األشخاص يقولون إن التواصل بالعين هو أهم
مؤشر غير لفظي لالجتماعات اإليجابية.5

مشاركة المعلومات

 4أضعاف 75

%

الشركات  -التي تمنح الموظفين اختيارات بشأن أسلوب
عملهم  -تحقق ً
نموا أسرع بمعدل  4أضعاف.8

من الشركات في دول االتحاد األوروبي تتفق
في الرأي على أن التقنية الجديدة تتيح العمل
التفاعلي.3

أفاد الموظفون  -في أماكن العمل التي توفر مساحات
مشتركة للتعاون  -تحقيق مقاييس أداء أعلى.10

37

%

خالل عام  ،2015ستمثل القوى العاملة المتنقلة %37
من إجمالي القوى العاملة على مستوى العالم.9

بشكل أكثر فعالية
التعاون
ٍ

92

80

%

%

من كبار موظفي الموارد البشرية يص ِّنفون مشاركة
المعرفة كأولوية لهم على مدار األعوام الثالثة إلى
الخمسة المقبلة.11

من الشركات في دول االتحاد األوروبي تقول إن
التقنية الجديدة تتيح قدرً ا أكبر من التعاون.3

62

%

من الشركات تقول إن تحسين التعاون بين
الموظفين هو أكبر حافز الستخدام االتصاالت
الموحّ دة (.14)UC

249

%

زيادة في عدد األجهزة الشخصية المستخدمة لدعم العمل المرن
في عام .122013

50

%

بحلول عام  ،2017سيتطلب نصف أصحاب العمل أن يستخدم
الموظفون أجهزتهم الشخصية في العمل.13

ال تتوفر بعض الميزات في جميع المنتجات .يُرجى االطالع على المواصفات في الصفحات من  24إلى .29

11

الحفاظ على
سير العمل
تمتع بدعم متميز وراحة بال تامة بفضل خدمة .Epson CoverPlus365
وتتراوح الميزات من المشورة قبل البيع والمنتجات البديلة إلى المساعدة بعد البيع.
وستتوفر لك سبل الوصول إلى شبكة خبرائنا ومراكز الخدمة التابعة لنا ،فضالً عن
التدريب على الصيانة في موقع العمل ،واألولوية في الحصول على الدعم.

.1يلبي شريك إبسون احتياجات أعمالك

	يوضح شريك إبسون اتفاقية الضمان
.2
ِّ

	.3يتم تسليم أجهزة العرض وتركيبها

سيساعدك شريكنا على استنباط احتياجاتك ،وطراز الطابعة،
وعدد الوحدات* المناسب ألعمالك.

بعد االتفاق ،سيعالج شريكنا طلبك.

€

	سجل منتجاتك واطلب حزمة االستبدال
ِّ .4

	.5ستتصل بك إبسون لترتيب إجراء تدريب في موقع العمل

ما عليك سوى االتصال بمكتب مساعدة إبسون لتسجيل أجهزة
العرض الخاصة بك وطلب منتج االستبدال.

ستتصل إبسون بك لترتيب إجراء تدريب في موقع العمل
للصيانة الوقائية.

	.6يتم إرسال منتجات االستبدال إليك

	.7تمتع بالدعم المستمر بفضل خدمة CoverPlus365

سيتم إرسال جهاز العرض البديل ،وكذلك المصباح والفلتر
حيثما كان ذلك مناسبًا ،إليك مباشر ًة عند إتمام أي تدريب.

ستتلقى مساعدة ودعمًا مستمرً ا على مدار  365يومًا في السنة؛
ما يؤدي إلى أدنى حد من التعطل بسبب الصيانة واإلصالح.

*يلزم استيفاء حد أدنى للكمية من أجل التأهُّل الستخدام خدمة .CoverPlus365
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يتم تسليم أجهزة العرض الخاصة بك وإعدادها وتركيبها
وف ًقا لمتطلبات أعمالك.

مساعدة شاملة

صالت أقوى

مصابيح أصلية من إبسون

يحقق ضمان  CoverPlus365االختياري دعمًا حقيقيًا
على مدار الساعة لتغطية أي حاالت طارئة قد تحدث
لجهازك .وقد صُمم هذا البرنامج منقطع النظير للحفاظ على
قدرتك على تقديم العروض ،من خالل مجموعة متنوعة من
الميزات التي تشمل الوصول المباشر إلى الخبراء المدربين
وتقديم المشورة والمساعدة قبل وأثناء وبعد البيع .كما يقدم
أيضًا أجهزة عرض ومصابيح وفالتر بديلة الستبدالها في
موقع العمل ،إلى جانب التدريب على الصيانة في موقع
العمل.

تمنحنا قدرتنا الكبيرة على الخدمة واسعة النطاق قوة
االستجابة والتصرف بسرعة شديدة عندما تحتاج إلينا.
ونحن نعمل عن كثب مع شركائنا في قنوات التوزيع ،في حين
يمنحك فريق مبيعاتنا الكبير وفِرقنا المخصصة للمستخدمين
النهائيين والشركات شبكة واسعة من نقاط االتصال لجميع
جوانب المبيعات والخدمة والمشورة.

تحقق المصابيح األصلية من إبسون معدالً عاليًا للسطوع
وألوا ًنا ممتازة لتزويدك بأقصى مستويات األداء والجودة
لجهاز العرض .ويتم تصنيع هذه المصابيح وشحنها في إطار
أنظمة صارمة لمراقبة الجودة؛ بما يضمن عمرً ا افتراضيًا
طويالً وخاليًا من المتاعب.

راحة بال تامة
تمثل الضمانات القياسية نقطة اختالف أخرى بين إبسون
وغيرها من الشركات المص ّنعة ألجهزة العرض.
وتمنحك هذه الضمانات تغطية موسَّعة لمدة  3أو  5سنوات
(تبعًا لنوع المنتج) أو  20,000ساعة من االستخدام،
أيهما أقرب.15

جودة مقترنة بالموثوقية
صُممت جميع ُ
طرزنا من أجهزة العرض لتدوم طويالً،
كما أنها تقدم أدا ًء مستمرً ا ال تشوبه شائبة مع حد أدنى من
الصيانة .وقد صُممت ُ
وطورت جميع أجزاء أجهزة العرض
في ظل ظروف دقيقة لضمان عمر افتراضي طويل إلى
جانب سهولة الصيانة واالستبدال ،بدءًا بأجهزة عرض
الليزر (حتى  56,000ساعة) وانتها ًء بالفالتر المتقدمة
(حتى  30,000ساعة).

تغطية موسَّعة
تصل إلى

20,000
ساعة من االستخدام

15

ال تتوفر خدمة  CoverPlus365في بعض البلدان .يُرجى الرجوع إلى مكتب إبسون المحلي في بلدك لمزيد من التفاصيل.
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إسقاط قصير جدًا

أجهزة العرض التفاعلية الديناميكية
التي تحفز التعاون
اجعل االجتماعات تجربة تعاونية بحق باستخدام هذه الحلول المتكاملة والتفاعلية والسهلة
ألماكن االجتماعات والتي تعتمد االتصاالت الموحّ دة ،وإستراتيجيات أحضر جهازك
الشخصي إلى مكان العمل ( ،)BYODوتزيل الحاجة إلى استخدام ألواح كتابة وتخطيطات
توضيحية منفصلة .ويمكنك عرض محتوى الوضوح العالي الكامل على شاشة قابلة للتوسع
تصل إلى  100بوصة ،وجلب الزمالء معًا باستخدام الميزة التفاعلية عبر جهاز الكمبيوتر
واتصال الويب عبر سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول من خالل تطبيق Skype
لألعمال.
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إشراك مواقع متعددة

تحسين االتصال

اعقد اجتماعات جذابة مع تفاعل موسّعة عبر جهاز الكمبيوتر
واتصاالت الويب عبر سطح المكتب من خالل تطبيق
 Skypeلألعمال .قلل تكاليف السفر ووسِّع مدى وصولك
من خالل إمكانات االتصال السهلة من مواقع بعيدة وبرنامج
 Multi-PC Projectionلتقديم العروض من المنزل عبر
الشبكة.

حوّ ل االجتماعات إلى مناقشات مفعمة بالحيوية من خالل
الميزة التفاعلية باستخدام قلمين على الشاشة أو التحكم باللمس
باإلصبع 16عبر الشاشة بالكامل ،والعرض على أي سطح
مستو ،بما في ذلك سطح الطاولة .ناقش األفكار وطوّ رها،
ٍ
ثم احفظ النتائج أو اطبعها أو أرسل المستندات بالبريد
اإللكتروني مباشر ًة إلى جهات اتصال  MS Outlookبفضل
دعم البروتوكول الخفيف للوصول إلى األدلة (.)LDAP

تبسيط المشاركة
ّ
عزز الحرية والمرونة في االتصال بجهاز الكمبيوتر في
جميع أرجاء المكتب من خالل ميزة اتصال سطح المكتب
البعيد بما في ذلك إمكانية توصيل لوحة المفاتيح عبر منفذ
 USBدون فقد الميزة التفاعلية باللمس باإلصبع.

الفئة EB-1400
ُ
الطرز  ،EB-1440Uiو ،EB-1450UiوEB-1460Ui
الطراز EB-1460Ui
عال كامل مع عرض قابل للتوسع يصل إلى
وضوح ٍ
 100بوصة
سطوع بمعدل  4,400لومن ،ودقة WUXGA
ميزة تفاعلية باللمس واستخدام قلمين
اتصال بسطح المكتب البعيد
مشاركة للوحة الكتابة
مدخل  HDMIمزدوج للمحتوى الصوت والفيديو الرقمي
مطابقة شاشة
ميزة تفاعلية على شاشات متعددة
إمكانات اتصال محلية وبعيدة عبر تقنيتيّ  LANوWi-Fi
شاشة مقسَّمة
برنامج Multi-PC Projection
إمكانية اتصال السلكية قياسية

إضافة قيمة وتنوع في االستخدامات

توفير للطاقة ،وحفاظ على األمان

تمتع بموثوقية عالية

قدِّم عروضًا مهنية مشرقة مصحوبة بصور ثرية وزاهية
ونابضة بالحياة ودقة  WUXGAالتي تفوق الوضوح العالي
الكامل  .1080pوح ّقق عرضًا قابالً للتوسع يصل إلى
 100بوصة وح ّفز التعاون من خالل مجموعة متنوعة من
الميزات التي تشمل استخدام اثنين من أجهزة العرض معًا
إلنشاء شاشة تفاعلية عمالقة تقدِّم مساحة عمل أكبر.

تشمل 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 .احصل على
رؤية واضحة لحالة جهاز العرض ،وعيِّن أوقات التشغيل
وإيقاف التشغيل ،وكذلك أرسل رسائل  JPEGباستخدام
برنامج  .EasyMP Network Monitorويمكنك الحفاظ
على األمان باستخدام ميزات تشمل األمان الالسلكي وتشفير
مشاركة الملفات والبيانات.

حافظ على انخفاض إجمالي تكلفة االقتناء ،وتمتع براحة البال
بفضل قوة التحمل والموثوقية اللتين يُعتمد عليهما من إبسون،
وضمان  ،CoverPlus365ودورة صيانة أطول للمصباح
وفلتر الهواء تصل إلى  10,000ساعة في الوضع
االقتصادي.

إضافة وظيفة لوحة الكتابة
صِ ل لوحة الكتابة عبر مخرج  DVIواعرض الصورة على
شاشة ثانوية كبيرة .ويمكنك عرض المحتوى وإضافة تعليقات
توضيحية إليه مباشر ًة من أجهزة كمبيوتر محمولة أو أجهزة
ً
جهازا عبر متصفح ويب ،ثم
لوحية يصل عددها إلى 15
حفظ المحتوى أو إرساله أو طباعته .ويمكنك أيضًا الحفاظ
على أمان وظيفة لوحة الكتابة باستخدام الوصول المحمي
بكلمة مرور.

الجوال
إجراء اتصاالت عبر ّ
تدعم حلولنا واجهات توصيل تقنية المعلومات الشائعة،
كما تسهِّل مشاركة المحتوى مباشر ًة من األجهزة الذكية
التي تعمل بنظام التشغيل  iOSأو .Android
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فائق الخفة

تقديم العروض الذكية من
أجهزة فائقة الخفة في أي مكان
يمكنك إنشاء صور رائعة بدقة الوضوح العالي الكامل في أي مكان لالجتماعات بكل سرعة
وسهولة بفضل أجهزة العرض فائقة النحافة التي يمكن وضعها في حقيبة جهاز الكمبيوتر المحمول
وال يتعدى وزنها  1.8كجم .ويمكنك إنتاج حجم عرض قابل للتوسع يصل إلى  300بوصة بما
يتناسب مع حجم الغرفة وجمهورك ،وضمان أن يتمتع الجميع بمشاهدة مثالية.

صور ساطعة وعالية الوضوح

إعداد بسيط وتحكم تام

يمكنك إيصال رسالتك بوضوح وجودة صورة منقطعة
النظير؛ حتى في البيئات التي تتسم بإضاءة محيطة عالية.
وتحقق تقنية  3LCDمن إبسون معدالت عالية ومتساوية من
انبعاث الضوء األبيض والملون تصل إلى  3,200لومن،
جنبًا إلى جنب مع األلوان الثرية والنابضة بالحياة والتفاصيل
عالية الوضوح .ويمكن عرض محتوى الشاشة العريضة من
أجهزة الكمبيوتر المحمولة بدقة تصل إلى الوضوح العالي
الكامل.

اعرض صورة مثالية من أي موضع باستخدام وظيفتيّ
تصحيح االنحراف األفقي والرأسي وتناسب إطار الشاشة
بشكل فوري عن طريق التشغيل التلقائي
تلقائيًا .ويمكنك البدء
ٍ
بمجرد توصيل جهازك والبحث عن مصدر اإلدخال واكتشافه
تلقائيًا .وتؤدي نسبة اإلسقاط القصير إلى عرض صور كبيرة
عن قرب؛ بحيث يمكن استخدام جهاز العرض في أماكن
ضيقة ،كما أن نظام العادم األمامي يم ِّكن جميع الحضور من
الجلوس وراء جهاز العرض؛ نظرً ا ألن نظام العادم يوجِّ ه
الحرارة بعي ًدا عنهم.

تواصل مع جمهورك
تسهِّل تقنية االتصال بالمجال القريب ( )NFCإمكانية
التوصيل بجهاز ذكي يعمل بنظام التشغيل Android
والعرض السلكيًا عبر تطبيق .Epson iProjection
ويمكن إدراج محتوى الفيديو والصوت عالي الجودة من
األجهزة الجوّ الة مع إمكانية شحنها في الوقت نفسه بفضل
دعم تقنية الربط عالي الوضوح المتنقل (.)MHL

صِ ل جهازك المتنقل بشبكة جهاز العرض
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الفئة EB-1700
ُ
الطرز  ،EB-1780Wو،EB-1781W
و ،EB-1785WوEB-1795F
الطراز EB-1795F
سطوع بمعدل  3,200لومن ودقة الوضوح العالي
الكامل 1080p
تطبيق  Epson iProjectionلالتصال السلكيًا بالهواتف
الذكية أو األجهزة اللوحية
تصحيح انحراف أفقي ورأسي
تناسب إطار الشاشة تلقائيًا
(ال يتوفر في الطراز )EB-1780W
مقدِّم باإليماءات
االتصال بالمجال القريب ()NFC
منافذ إدخال  VGAو USBوHDMI

صغيرة الحجم وخفيفة الوزن

 1.8كجم

مقارنة وإبراز تناقضات وتحكم
بشكل متجاور وفي آن
اعرض من مصدرين مختلفين
ٍ
واحد باستخدام وظيفة الشاشة المقسَّمة .استخدم وظيفة المقدِّم
باإليماءات للحفاظ على انتباه الجمهور ،وح ّقق تقدمًا سلسًا
عن طريق االنتقال من خالل العروض التقديمية مباشر ًة من
الصورة المعروضة على الشاشة (ال تتوفر هذه الوظيفة في
الطراز .)EB-1780W

تقديم عروض دون استخدام الكمبيوتر
شبكة محلية السلكية مضمّنة
شاشة مقسَّمة
مطابقة شاشة
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أماكن االجتماعات

تنوع االستخدامات مع إمكانات
اتصال ممتازة
اجلب الصور الرائعة القابلة للتوسع على الشاشة الكبيرة بدقة الوضوح العالي
الكامل إلى أي مكان اجتماع كبير .ويمكنك إنتاج حجم صورة مثالي للبيئة،
وعرض المحتوى الذي تختاره من مجموعة متنوعة من األجهزة بسهولة
وبساطة باستخدام الشاشة الرئيسية.
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الفئة EB-2000
ُ
الطرز  ،EB-2040و ،EB-2055و،EB-2065
و ،EB-2140Wو ،EB-2155Wو،EB-2165W
و ،EB-2245Uو ،EB-2250Uو،EB-2255U
وEB-2265U
الطراز EB-2265U
HDBaseT
حجم شاشة قابل للتوسع يصل إلى  300بوصة
سطوع بمعدل  5,500لومن ،ودقة  WUXGAبالوضوح
العالي الكامل
شبكة محلية السلكية

عرض صور متميزة بحق

تمتع بإمكانات اتصال

أضف الجودة والوضوح باستخدام نسبة تباين قدرها
15,000 1:وصور بدقة الوضوح العالي الكامل .ويمكنك
مشاركة تفاصيل وألوان ثرية ونابضة بالحياة مهما كانت
ظروف اإلضاءة بدقة تصل إلى  WUXGAلما هو أكثر
من تنسيق الشاشة العريضة الذي يتناسب بسهولة مع
معظم محتوى الكمبيوتر المحمول.

أضف محتوى الوضوح العالي من خالل منفذيّ ،HDMI
ووضع محتوى األجهزة الصغيرة على الشاشة الكبيرة
باستخدام دعم  MHLوالحفاظ على بساطة األمور من خالل
إمكانات االتصال عبر  LANو HDBaseTمن خالل كابل
واحد و .Wi-Fiويمكنك ربط عدد يصل إلى  50جهاز
كمبيوتر باستخدام برنامج  ،Multi-PCوتقديم العروض
السلكيًا من األجهزة الذكية التي تعمل بنظام التشغيل iOS
و Androidباستخدام تطبيق  17iProjectionأو مطابقة
محتوى الشاشة عبر .18Miracast

منفذا ( HDMIمنفذ  ،)MHLوHDBaseT
عرض من أجهزة كمبيوتر متعددة ،وإمكانية شاشة مقسّمة
تصحيح انحراف تلقائي ،وتناسب إطار شاشة
مطابقة شاشة
عمر افتراضي للمصباح يصل إلى  10,000ساعة في
الوضع االقتصادي
مقدِّم باإليماءات

أداء يفوق الشاشات المسطحة
بفضل الصور القابلة للتوسع بحجم يصل إلى  300بوصة،
تتناسب حلولنا ألماكن االجتماعات بسهولة مع أي مساحة،
كما تمنح كل مشارك رؤية واضحة وتفصيلية وخالية من
الوهج للشاشة بأكملها.

تمتع براحة البال
تمتاز أجهزة العرض هذه بصغر الحجم وقوة التحمل
والموثوقية العالية إلى جانب عمر طويل للمصباح يصل إلى
 10,000ساعة (في الوضع االقتصادي) والضمان الموسَّع
من .CoverPlus365

عرض صور مثالية بسهولة
يمكنك إتمام اإلعداد بسرعة وسهولة ،وعرض صورة مثالية
باستخدام وظائف تصحيح االنحراف التلقائي والمساعدة في
الضبط البؤري وتناسب إطار الشاشة .ويمكنك االستعداد لبدء
العمل باستخدام وظيفة التشغيل التلقائي عند توصيل جهازك.

إدارة سلسة لألجهزة
أجهزة العرض هذه معتمدة من  Crestronلسهولة االتصال
بأي شبكة منزل أو شركة عبر  Wi-Fiأو كابل Ethernet
القياسي .ويمكن عندئ ٍذ مراقبة األجهزة وإدارتها والتحكم فيها
بسالسة من أي جهاز كمبيوتر محمول أو جهاز متنقل متصل
بالويب.

تولي زمام األمور
يمكنك تقديم عروض أكثر سالسة وذكا ًء باستخدام ميزة المقدِّم
باإليماءات؛ وهي الميزة المتقدمة التي تم ّكنك من تغيير
الشرائح ببساطة عن طريق تحريك يدك؛ لذا ال تحتاج إلى
مقاطعة العروض التقديمية من خالل الوصول إلى جهاز
التحكم عن بُعد أو الذهاب نحو جهاز العرض.
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التركيب

تقديم العروض القوية
وعالية التأثير
اعرض صورً ا فائقة في مجموعة واسعة من األماكن الكبيرة وحتى زاهية اإلضاءة باستخدام
الفئة  EB-5500من أجهزة العرض قوية األداء ومعقولة التكلفة في آن واحد .ويمكنك إتمام
اإلعداد واالتصال بمجموعة واسعة من األجهزة والشبكات بسرعة وسهولة ،وإضفاء
الحيوية على رسالتك مع صور ثرية ونابضة بالحياة وأدوات تقديم عروض متطورة ولكنها
سهلة االستخدام.

عرض صور مثالية

التزام بحدود الميزانيات الصارمة
تعتبر هذه ُ
الطرز من أجهزة العرض معقولة التكلفة إلى
حد كبير ولكنها ال تزال تقدم مواصفات عالية لتقديم عروض
احترافية .وتأتي التكلفة اإلجمالية المنخفضة ج ًدا لالقتناء
ً
نتيجة النخفاض سعر الشراء والمصابيح الفعّالة وطويلة األمد
ومعقولة التكلفة والتي يزيد عمرها االفتراضي عن 10,000
ساعة في الوضع االقتصادي ويمكن استبدالها بسهولة بالغة.

أنتج صورً ا مشرقة وزاهية األلوان وعالية الوضوح على
الشاشة الكبيرة أكثر سطوعًا بمعدل ثالثة أضعاف 2من أجهزة
عرض  DLPأحادية الشريحة المنافسة ،وامنح جمهورك
رؤية واضحة لكل التفاصيل على شاشة قابلة للتوسع بحجم
يصل إلى  300بوصة .وحسِّن عروضك باستخدام ميزات
مثل التقديم بالشاشة المقسّمة.

تقديم عروض أكثر سطو ًعا وذكا ًء

إتمام اتصاالت

يمكنك إيصال رسالتك بوضوح في مجموعة واسعة من
ظروف اإلضاءة بفضل السطوع الذي يبلغ  5,500لومن
والمعدل المتساوي من انبعاث الضوء األبيض والضوء
بشكل واضح ونابض بالحياة
الملون .ويتم عرض الصور
ٍ
بفضل التحسينات في األلوان وجودة اللون األبيض ،فضالً
عن تعزيز التباين وتحسين الضبط البؤري.

تمتع بدمج سهل في أي إعداد تقريبًا لتقنية المعلومات
باستخدام إمكانات االتصال المتقدمة .وتضفي الميزات  -التي
تشمل إمكانية اتصال عبر منفذيّ  HDMIوإمكانية اتصال
سلكية منفردة عبر  - HDBaseTالبساطة على التركيب عن
طريق نقل أوامر الصوت والفيديو عالي الوضوح والشبكة
والتحكم عبر كابل  CAT-6واحد .ويمكنك إضافة المزيد من
التنوع في االستخدامات من خالل إمكانات االتصال الشبكي
ومهايئ  USBالالسلكي االختياري.

دقة تبدأ من

XGA
WUXGA
إلى
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إشراك زمالئك

تبسيط لإلعداد

الفئة EB-5500

من السهل بث الصور والموسيقى ومقاطع الفيديو واألفالم
بدقة الوضوح العالي الكامل  1080pمن أجهزة الكمبيوتر
واألجهزة المتنقلة التي تعمل بنظام التشغيل Android
مباشر ًة إلى جهاز العرض باستخدام النسخ المتطابق الالسلكي
من ند إلى ند عبر ( Miracastال تتوفر هذه الميزة في
الطراز  .)EB-5510وأيًا كان المصدر ،تكون راحة البال
مضمونة بفضل األمن الالسلكي المتقدم الذي يساعد في
الحفاظ على أمن معلوماتك وسالمتها.

يمتاز الدمج بالسرعة والمرونة ،كما يسهل إنتاج صورة
منتظمة ومستوية بشكل مثالي باستخدام وضع العدسة
المركزية وإزاحة العدسة الواسعة ،فضالً عن إزاحة
العدسة األفقية والرأسية وإمكانات الزوم الواسع.

ُ
الطرز  ،EB-5510و ،EB-5520WوEB-5530U
الطراز EB-5530U
سطوع يبلغ  5,500لومن ،ودقة تصل إلى WUXGA
إمكانية اتصال السلكية عبر Miracast
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إمكانية اتصال سلكية منفردة عبر HDBaseT
عمر افتراضي أطول للمصباح يصل إلى  10,000ساعة
في الوضع االقتصادي
ألوان محسّنة ودرجات أبيض أكثر نقا ًء
تباين ّ
معزز وضبط بؤري محسّن
إزاحة عدسة أفقية ورأسية للعدسة باإلضافة إلى زوم واسع
انخفاض إلجمالي تكلفة االقتناء مصحوب بمصابيح بديلة
معقولة التكلفة
منفذان لتوصيل HDMI
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التركيب

الجيل المقبل
لتقديم العروض
غيّر الطريقة التي تقدم بها العروض باستخدام تقنيتنا لعرض الليزر .الحظ الفرق
من خالل أول جهاز عرض ليزر مزوّ د بتقنية  3LCDودقة  WUXGAوقدرة
 12,000لومن على مستوى العالم ،19والوضوح العالي الكامل ،وتحسين  4Kالذي
بشكل فعلي .واجمع بين الصور المذهلة وباقة من الميزات
يضاعف درجة الدقة
ٍ
متنوعة االستخدامات التي تجعل كل اجتماع وعرض تقديمي ً
حدثا ال يُنسى.

عرض صور مثالية

مشاهدة اختالف الليزر

الفئة EB-L1000

يمكنك إنتاج صور فعالة في الصاالت وقاعات المحاضرات
والمعارض ومراكز التسوق وغير ذلك .تعمل تقنياتنا المشهود
لها بالكفاءة  3LCD -ومصدر ضوء الليزر  -على إيصال
رسالتك حتى في الغرف جيدة اإلضاءة ،مع صور تعادل
ثالثة أضعاف سطوع األلوان عند مقارنتها بأجهزة العرض
المنافسة.2

تمتع بمستويات مذهلة من الجودة والموثوقية بفضل مصدر
ضوء الليزر الجديد الذي يدوم طويالً والفلتر المتقدم .وتقدم
العجلة الفوسفورية غير العضوية ولوحات شاشات العرض
البلورية ( )LCDصورً ا ساطعة ومشرقة جنبًا إلى جنب مع
مقاومة ممتازة للضوء والحرارة .ويؤدي هذا إلى 20,000
ساعة من االستخدام الخالي من الصيانة لتحقيق راحة البال
التامة عند تقديم العروض المهمة.

ُ
الطرز  ،EB-L1100Uو،EB-L1105U
و ،EB-L1200Uو ،EB-L1300Uو،EB-L1405U
و ،EB-L1500UوEB-L1505U

قدر إضافي من المرونة
يمكنك إحداث انطباع رائع بفضل الميزات وأدوات تقديم
العروض المبتكرة ،والتي تتراوح من التركيب المرن بزاوية
 360درجة ،والعدسات القابلة للتبديل والمتحركة آليًا،
والعرض بنظام الشاشة المقسّمة ،إلى وظيفة ذاكرة العدسة
الموفرة للوقت والكاميرا المدمجة لمعايرة متسقة للصور.
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انضمام إلى ثورة الجودة
انطلق بتقديم العروض إلى المستقبل من خالل تقنية تحسين
 4Kالتي تسمح بتعزيز محتوى الوضوح العالي الكامل بدقة
بشكل فعلي
بشكل رقمي لمضاعفة درجة الدقة
1080p
ٍ
ٍ
بغرض تحسين الملمس والدرجة االستثنائية من الدقة
والوضوح والتفاصيل.

الطراز EB-L1300U
تقنية عرض ليزر غير مسبوقة من إبسون
سطوع منقطع النظير يصل إلى  8,000لومن من خالل تقنية
تحسين 4K
تصحيح للصور وعمر افتراضي لليزر المضمّن في الكاميرا
يصل إلى  83,000ساعة في الوضع المخصص
تشغيل بال صيانة يصل إلى  30,000ساعة
إعداد سهل وتركيب متنوع االستخدامات بزاوية  360درجة
مجموعة متنوعة من العدسات تشمل خيار اإلسقاط القصير
ج ًدا الذي ال يتطلب أي إزاحة

تمتع بإمكانات اتصال
يمكنك إتمام اإلعداد والدمج بسرعة وسهولة باستخدام
مجموعة متنوعة من منافذ اإلدخال .ويعمل دعم HD-SDI/
 HDBaseTعلى تقديم الصوت والفيديو بدقة الوضوح
العالي الكامل عبر  ،Ethernetفي حين يسمح منفذ إدخال
 3G-SDIبعرض الصور غير المضغوطة تمامًا.20
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الطراز

EB-1440Ui

EB-1450Ui

EB-1460Ui

الدقة

)1200 × 1920( WUXGA

 WUXGA( 1920× )1200

 WUXGA()1200 × 1920

نسبة الطول إلى العرض األصلية

10:16

10:16

10:16

انبعاث الضوء الملون (لومن)
الوضع العادي/االقتصادي

2,900 / 3,800

2,900 / 3,800

2,900 / 4,400

نسبة التباين

1:16,000

1:16,000

1:16,000

عمر المصباح  /الليزر (ساعة)
الوضع العادي  /االقتصادي

10,000 / 5,000

10,000 / 5,000

10,000 / 5,000

نسبة اإلسقاط في نسبة الطول إلى العرض
األصلية

1:0.27

1:0.27

1:0.27

70 100 -بوصة

70 100 -بوصة

 100 - 70بوصة

الزوم

رقمي x1.35

رقمي x1.35

رقمي x1.35

االنحراف الرأسي
االنحراف األفقي

يدوي °3±
يدوي 3±

يدوي °3±
يدوي 3±

يدوي °3±
يدوي 3±

إزاحة العدسة

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

إخراج السماعة

 16وات

 16وات

 16وات

إمكانية االتصال

مدخل  ،VGAومخرج ،VGA
ومنفذا  ،HDMIو RCAمر ّكب،
ومنفذا  USBالنوع (أ) ،و USBالنوع
(ب) ،ومنفذ ( MHLعبر ،)HDMI 1
ومخرج  ،DVIومنفذ ،RS-232C
ومدخل وحدة تحكم عن بُعد سلكية،
ومدخل مزامنة ،ومخرج مزامنة

مدخل  ،VGAومخرج ،VGA
ومنفذا  ،HDMIو RCAمر ّكب،
ومنفذا  USBالنوع (أ) ،و USBالنوع
(ب) ،ومنفذ ( MHLعبر ،)HDMI 1
ومخرج  ،DVIومنفذ ،RS-232C
ومدخل وحدة تحكم عن بُعد سلكية،
ومدخل مزامنة ،ومخرج مزامنة،
ووحدة تحكم باللمس

مدخل  ،VGAومخرج ،VGA
ومنفذا  ،HDMIو RCAمر ّكب،
ومنفذا  USBالنوع (أ) ،و USBالنوع
(ب) ،ومنفذ ( MHLعبر ،)HDMI 1
ومخرج  ،DVIومنفذ ،RS-232C
ومدخل وحدة تحكم عن بُعد سلكية،
ومدخل مزامنة ،ومخرج مزامنة،
ووحدة تحكم باللمس ،ومطابقة
شاشة عبر Miracast

توصيل الصوت

 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 مرفقة

مدخل  LAN( ،)RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية مرفقة

مدخل  LAN( ،)RJ45ووحدة شبكة
محلية السلكية مرفقة

الحلول البرمجية من إبسون

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

EasyMP Multi-PC
 ،ProjectionوEasyMP
 ،Network Projectionوتطبيق
 iProjectionلنظامي التشغيل iOS
و Androidوأجهزة
 ،ChromebookوEasyMP
 ،Network MonitorوEasy
Interactive Tools

EasyMP Multi-PC
 ،ProjectionوEasyMP
 ،Network Projectionوتطبيق
 iProjectionلنظامي التشغيل iOS
و Androidوأجهزة
 ،ChromebookوEasyMP
 ،Network MonitorوEasy
Interactive Tools

الميزات األخرى

الشاشة الرئيسية ،وسطح المكتب البعيد الشاشة الرئيسية ،وسطح المكتب البعيد
في  ،Windowsوميزات البث
في  ،Windowsوميزات البث
والمشاركة ،والميزة التفاعلية على
والمشاركة ،والميزة التفاعلية على
شاشات متعددة ،ووضع لوحة الكتابة
شاشات متعددة ،ووضع لوحة الكتابة
مع دعم مشاركة وتصدير االجتماعات ،مع دعم مشاركة وتصدير االجتماعات،
والبحث التلقائي عن المصدر ،وإيقاف
والبحث التلقائي عن المصدر ،وإيقاف
الصوت والصورة ،والشاشة المقسَّمة
الصوت والصورة ،والشاشة المقسَّمة
المنزلقة ،وعرض  USBثالثي
المنزلقة ،وعرض  USBثالثي
الوظائف ،ووظيفة نسخ اإلعدادات
الوظائف ،ووظيفة نسخ اإلعدادات
المعروضة على الشاشة ،وتقليل إضاءة المعروضة على الشاشة ،وتقليل إضاءة
المصباح تلقائيًا ،والميزة التفاعلية
المصباح تلقائيًا ،والميزة التفاعلية
باستخدام قلمين ،والمعايرة التلقائية،
باستخدام قلمين واللمس ،والمعايرة
ووضع ألوان  ،DICOMولوحة التحكم التلقائية ،ووضع ألوان ،DICOM
الخارجية ،ووظيفة الجدولة الزمنية،
ولوحة التحكم الخارجية ،ووظيفة
وتقديم العروض دون استخدام جهاز
الجدولة الزمنية ،وتقديم العروض
كمبيوتر
دون استخدام جهاز كمبيوتر

حجم الصورة القابل للتوسع (القُطر)

الضوضاء (ديسيبل)
(عادي/اقتصادي)
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28 / 35

28 / 35

الشاشة الرئيسية ،وسطح المكتب البعيد
في  ،Windowsوميزات البث
والمشاركة بما في ذلك مطابقة الشاشة
عبر  ،Miracastوالميزة التفاعلية
على شاشات متعددة ،ووضع لوحة
الكتابة مع دعم مشاركة وتصدير
االجتماعات ،والبحث التلقائي عن
المصدر ،وإيقاف الصوت والصورة،
والشاشة المقسَّمة المنزلقة ،وعرض
 USBثالثي الوظائف ،ووظيفة نسخ
اإلعدادات المعروضة على الشاشة،
وتقليل إضاءة المصباح تلقائيًا ،والميزة
التفاعلية باستخدام قلمين واللمس،
والمعايرة التلقائية ،ووضع ألوان
 ،DICOMولوحة التحكم الخارجية،
ووظيفة الجدولة الزمنية ،وتقديم
العروض دون استخدام جهاز كمبيوتر

28 / 35

الوزن (كجم)

8.4

8.4

8.5

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

164 × 447 × 474

164 × 447 × 474

164 × 447 × 474

استهالك الطاقة
الوضع العادي  /االقتصادي

 401وات  334 /وات

 401وات  334 /وات

 490وات  400 /وات

استهالك الطاقة في وضع االستعداد،
االتصال مغلق

 0.5وات

 0.5وات

 0.5وات

الطراز

EB-1780W

EB-1781W

EB-1785W

EB-1795F

الدقة

( WXGA 1280× )800

( WXGA)800 × 1280

( WXGA)800 × 1280

( 1080p 1920× )1080

نسبة الطول إلى العرض األصلية

10:16

10:16

10:16

9:16

انبعاث الضوء الملون (لومن)
الوضع العادي/االقتصادي

1,900 / 3,000

1,900 / 3,200

1,900 / 3,200

1,900 / 3,200

نسبة التباين

1:10,000

1:10,000

1:10,000

1:10,000

عمر المصباح  /الليزر (ساعة)
الوضع العادي  /االقتصادي

7,000 / 4,000

7,000 / 4,000

7,000 / 4,000

7,000 / 4,000

نسبة اإلسقاط في نسبة الطول إلى العرض
األصلية

1:1.26 - 1.04

1:1.26 - 1.04

1:1.26 - 1.04

1:1.23 - 1.02

30 300 -بوصة

30 300 -بوصة

30 300 -بوصة

30 300 -بوصة

الزوم

بصري x1.2

بصري x1.2

بصري x1.2

بصري x1.2

االنحراف الرأسي
االنحراف األفقي

تلقائي °30±
يدوي °30±

تلقائي °30±
تلقائي °20±

تلقائي °30±
تلقائي °20±

تلقائي °30±
تلقائي °20±

إزاحة العدسة

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

إخراج السماعة

 1وات

 1وات

 1وات

 1وات

إمكانية االتصال

مدخل  ،VGAو RCAمر ّكب،
ب،
مدخل  ،VGAو RCAمر ّك 
ب،
مدخل  ،VGAو RCAمر ّك 
مدخل  ،VGAو RCAمر ّكب،
و USBالنوع (ب) ،و USBالنوع (أ) ،و USBالنوع (ب) ،و USBالنوع (أ) ،و USBالنوع (ب) ،و USBالنوع (أ) ،و USBالنوع (ب) ،و USBالنوع (أ)،
ومنفذ HDMI
ومنفذ HDMI
ومنفذ HDMI
ومنفذ HDMI

حجم الصورة القابل للتوسع (القُطر)

توصيل الصوت

مدخل استريو صغير

مدخل استريو صغير

مدخل استريو صغير

مدخل استريو صغير

االتصال الشبكي

تمكين الشبكة المحلية الالسلكية

تمكين الشبكة المحلية الالسلكية

تمكين الشبكة المحلية الالسلكية

تمكين الشبكة المحلية الالسلكية

الحلول البرمجية من إبسون

،EasyMP Network Projection ،EasyMP Network Projection ،EasyMP Network Projection ،EasyMP Network Projection
وEasyMP Multi-PC
وEasyMP Multi-PC
وEasyMP Multi-PC
وEasyMP Multi-PC
 ،Projectionوتطبيق
 ،Projectionوتطبيق
 ،Projectionوتطبيق
 ،Projectionوتطبيق
 iProjectionلنظامي التشغيل  iProjection iOSلنظامي التشغيل  iProjection iOSلنظامي التشغيل  iProjection iOSلنظامي التشغيل iOS
و Androidوأجهزة
و Androidوأجهزة
و Androidوأجهزة
و Androidوأجهزة
Chromebook
Chromebook
Chromebook
Chromebook

الميزات األخرى

عرض  USBثالثي الوظائف ،ومزالج عرض  USBثالثي الوظائف ،ومزالج عرض  USBثالثي الوظائف ،ومزالج عرض  USBثالثي الوظائف ،ومزالج
إيقاف الصوت والصورة ،ووضع ألوان إيقاف الصوت والصورة ،ووضع ألوان إيقاف الصوت والصورة ،ووضع ألوان إيقاف الصوت والصورة ،ووضع ألوان
 ،DICOM SIMوالشاشة المقسَّمة،
 ،DICOM SIMوالشاشة المقسَّمة،
 ،DICOM SIMوالشاشة المقسَّمة،
 ،DICOM SIMوالشاشة المقسَّمة،
وتقديم العروض دون استخدام جهاز
وتقديم العروض دون استخدام جهاز
وتقديم العروض دون استخدام جهاز
وتقديم العروض دون استخدام جهاز
كمبيوتر ،وتناسب إطار الشاشة تلقائيًا
كمبيوتر
كمبيوتر ،وتناسب إطار الشاشة تلقائيًا
كمبيوتر ،وتناسب إطار الشاشة تلقائيًا
والضبط البؤري التلقائي ،وتصحيح
والضبط البؤري التلقائي ،وتصحيح
والضبط البؤري التلقائي ،وتصحيح
االنحراف في الوقت الفعلي ،والمقدِّم
االنحراف في الوقت الفعلي ،والمقدِّم
االنحراف في الوقت الفعلي ،والمقدِّم
باإليماءات ،واالتصال بالمجال القريب باإليماءات ،واالتصال بالمجال القريب باإليماءات ،واالتصال بالمجال القريب
( ،)NFCومطابقة الشاشة عبر
( ،)NFCومطابقة الشاشة عبر
()NFC
Miracast
Miracast

الضوضاء (ديسيبل)
(عادي/اقتصادي)

30 / 39

30 / 39

30 / 39

30 / 39

الوزن (كجم)

1.8

1.8

1.8

1.8

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

44 × 213 × 292

44 × 213 × 292

44 × 213 × 292

 292×  213× 44

استهالك الطاقة
الوضع العادي  /االقتصادي

 277وات  200 /وات

 295وات  208 /وات

 295وات  208 /وات

 295وات  208 /وات

استهالك الطاقة في وضع االستعداد،
االتصال مغلق

 0.34وات

 0.34وات

 0.34وات

 0.34وات
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الطراز

EB-2040

EB-2055

EB-2065

EB-2140W

EB-2155W

الدقة

)768 × 1024( XGA

( XGA 1024× )768

( XGA 1024× )768

( WXGA 1280× )800

( WXGA 1280× )800

نسبة الطول إلى العرض األصلية

3:4

3:4

3:4

10:16

10:16

انبعاث الضوء الملون (لومن)
الوضع العادي/االقتصادي

2,700 / 4,200

3,800 / 5,000

3,800 / 5,500

2,700 / 4,200

3,600 / 5,000

نسبة التباين

1:15,000

1:15,000

1:15,000

1:15,000

1:15,000

عمر المصباح  /الليزر (ساعة)
الوضع العادي  /االقتصادي

10,000 / 5,000

10,000 / 5,000

10,000 / 5,000

10,000 / 5,000

10,000 / 5,000

نسبة اإلسقاط في نسبة الطول إلى العرض
األصلية

1:2.24 - 1.38

1:2.24 - 1.38

1:2.24 - 1.38

1:2.24 - 1.38

1:2.24 - 1.38

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

االنحراف الرأسي
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

حجم الصورة القابل للتوسع (القُطر)

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-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
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-232Cومنفذ
( MHLعبر )HDMI 1

 2مدخل  ،VGAومخرج ،VGA
و 2منفذ  ،HDMIو RCAمر ّكب،
و USBالنوع (أ) ،و USBالنوع
(ب) ،ومنفذ  ،RS-232Cومنفذ
( 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
 ،Projectionوتطبيق iProjection
لنظامي التشغيل  iOSوAndroid
وأجهزة ،Chromebook
وEasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC
 ،Projectionوتطبيق iProjection
لنظامي التشغيل  iOSوAndroid
وأجهزة ،Chromebook
وEasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC
 ،Projectionوتطبيق iProjection
لنظامي التشغيل  iOSوAndroid
وأجهزة ،Chromebook
وEasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC
 ،Projectionوتطبيق iProjection
لنظامي التشغيل  iOSوAndroid
وأجهزة ،Chromebook
وEasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC
 ،Projectionوتطبيق iProjection
لنظامي التشغيل  iOSوAndroid
وأجهزة ،Chromebook
وEasyMP Network Monitor

الميزات األخرى

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 الزمنية،
السريعة ،وتقديم العروض دون استخدام والمساعدة في الضبط البؤري،
جهاز كمبيوتر ،وعرض  USBثالثي وتصحيح االنحراف في الوقت الفعلي،
الوظائف ،وتقديم العروض دون
والزاوية السريعة ،وتقديم العروض
استخدام جهاز كمبيوتر
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،
التلقائي ،ووضع ألوان ،DICOM
وبدء التشغيل التلقائي ،ووضع ألوان
وتقنية  DCDiمن ،Faroudja
 ،DICOMوتقنية  DCDiمن
ووظيفة الجدولة الزمنية ،والزاوية
 ،Faroudjaووظيفة الجدولة الزمنية،
السريعة ،وتقديم العروض دون استخدام والمساعدة في الضبط البؤري،
جهاز كمبيوتر ،وعرض  USBثالثي وتصحيح االنحراف في الوقت الفعلي،
الوظائف ،وتقديم العروض دون
والزاوية السريعة ،وتقديم العروض
استخدام جهاز كمبيوتر
دون استخدام جهاز كمبيوتر ،وعرض
 USBثالثي الوظائف ،وإمكانية
االتصال للبث والمشاركة

29 / 37

29 / 37

الضوضاء (ديسيبل)
(عادي/اقتصادي)
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28 / 37

29 / 39

29 / 39

الوزن (كجم)

4.2

4.3

4.4

4.2

4.3

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

101 × 291 × 377

 377×  291× 101

 377×  291× 101

 377×  291× 101

 377×  291× 101

استهالك الطاقة
الوضع العادي  /االقتصادي

 316وات 228 /وات

 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

EB-2165W

EB-2245U

EB-2250U

EB-2255U

EB-2265U

( WXGA 1280× )800

 WUXGA( 1920× )1200

 WUXGA( 1920× )1200

 WUXGA( 1920× )1200

 WUXGA( 1920× )1200

10:16

10:16

10:16

10:16

10:16

3,800 / 5,500

3,100 / 4,200

3,800 / 5,000

3,800 / 5,000

3,800 / 5,500

1:15,000

1:15,000

1:15,000

1:15,000

1:15,000

10,000 / 5,000

10,000 / 5,000

10,000 / 5,000

10,000 / 5,000

10,000 / 5,000

1:2.28 - 1.38

1:2.58 - 1.57

1:2.28 - 1.38

1:2.28 - 1.38

1:2.28 - 1.38

30 300 -بوصة

45 260 -بوصة

50 300 -بوصة

50 300 -بوصة

50 300 -بوصة

بصري x1.6

بصري x1.6

بصري x1.6

بصري x1.6

بصري x1.6

تلقائي °30±
تلقائي °20±

تلقائي °30±
تلقائي °20±

تلقائي °30±
تلقائي °20±

تلقائي °30±
تلقائي °20±

تلقائي °30±
تلقائي °20±

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

غير متوفرة

 16وات

 16وات

 16وات

 16وات

 16وات

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

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

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

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

EasyMP Multi-PC
 ،Projectionوتطبيق iProjection
لنظامي التشغيل  iOSوAndroid
وأجهزة ،Chromebook
وEasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC
 ،Projectionوتطبيق iProjection
لنظامي التشغيل  iOSوAndroid
وأجهزة ،Chromebook
وEasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC
 ،Projectionوتطبيق iProjection
لنظامي التشغيل  iOSوAndroid
وأجهزة ،Chromebook
وEasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC
 ،Projectionوتطبيق iProjection
لنظامي التشغيل  iOSوAndroid
وأجهزة ،Chromebook
وEasyMP Network Monitor

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

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

29 / 39

29 / 37

29 / 39

29 / 39

29 / 39

4.6

4.6

4.6

4.7

4.7

 377×  291.5× 110

 377×  291.5× 110

 377×  291.5× 110

 377×  291.5× 110

 377×  291.5× 110

 405وات 323 /وات

 405وات 323 /وات

 405وات 323 /وات

 405وات 323 /وات

 425وات 323 /وات

 0.31وات

 0.31وات

 0.31وات

 0.31وات

 0.31وات
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الطراز

EB-5510

EB-5520W

EB-5530U

EB-L1100U

EB-L1105U

الدقة

( XGA 1024× )768

( WXGA 1280× )800

 WUXGA( 1920× )1200

 WUXGA( 1920× )1200

 WUXGA( 1920× )1200

نسبة الطول إلى العرض األصلية

3:4

10:16

10:16

10:16

10:16

انبعاث الضوء الملون (لومن)
الوضع العادي/االقتصادي

3,700 / 5,500

3,700 / 5,500

3,700 / 5,500

4,200 / 6,000

4,200 / 6,000

نسبة التباين

1:15,000

1:15,000

1:15,000

1:2,500,000

1:2,500,000

عمر المصباح  /الليزر (ساعة)
الوضع العادي  /االقتصادي

10,000 / 5,000

10,000 / 5,000

10,000 / 5,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

نسبة اإلسقاط في نسبة الطول إلى العرض
األصلية

1:2.59 - 1.27

1:2.30 - 1.26

1:2.3 - 1.26

2.32 - 1.44

2.32 - 1.44

50 300 -بوصة

50 300 -بوصة

50 300 -بوصة

50 300 -بوصة

50 300 -بوصة

الزوم

بصري 2x

بصري x1.8

بصري x1.8

بصري x1.6

بصري x1.6

االنحراف الرأسي
االنحراف األفقي

يدوي °30±
يدوي °30±

يدوي °30±
يدوي °30±

يدوي °30±
يدوي °30±

يدوي °45±
يدوي °30±

يدوي °45±
يدوي 30±

إزاحة العدسة

± 58 %رأسية
± 38 %أفقية

± 50 %رأسية
± 10 %أفقية

± 50 %رأسية
± 10 %أفقية

± 67 %رأسية
± 30 %أفقية

± 67 %رأسية
± 30 %أفقية

إخراج السماعة

 10وات

 10وات

 10وات

 10وات

 10وات

إمكانية االتصال

مدخل  ،VGAومخرج  ،VGAومنفذ
 ،5-BNCومنفذا  ،HDMIومنفذ
 ،RS-232Cومدخل وحدة تحكم عن
بُعد سلكية

توصيل الصوت

 2مدخل استريو صغير،
ومخرج استريو صغير

مدخل  ،VGAومخرج ،VGA
و ،5-BNCومنفذا ،HDMI
و ،RS-232Cو RCAمر ّكب،
ومدخل وحدة تحكم عن بُعد سلكية،
و ،HDBaseTومطابقة الشاشة عبر
 ،Miracastومنفذ  USB 2.0النوع
(أ) ،و USB 2.0النوع (ب) "خدمة
فقط"
 2مدخل استريو صغير،
ومخرج استريو صغير

مدخل  ،VGAومخرج ،VGA
و ،5-BNCومنفذا ،HDMI
و ،RS-232Cو RCAمر ّكب،
ومدخل وحدة تحكم عن بُعد سلكية،
و ،HDBaseTومطابقة الشاشة عبر
 ،Miracastومنفذ  USB 2.0النوع
(أ) ،و USB 2.0النوع (ب) "خدمة
فقط"
 2مدخل استريو صغير،
ومخرج استريو صغير

 ،HDBaseTومدخل ،BNC
ومدخل  ،HDMIومدخل ،DVI
ومخرج  ،VGAومدخل ،VGA
وواجهة توصيل Ethernet
(،)100 Base-TX / 10 Base-T
وRS-232C

 ،HDBaseTومدخل ،BNC
ومدخل  ،HDMIومدخل ،DVI
ومخرج  ،VGAومدخل ،VGA
وواجهة توصيل Ethernet
(،)100 Base-TX / 10 Base-T
وRS-232C

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

،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

حجم الصورة القابل للتوسع (القُطر)
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الميزات األخرى

الشاشة المقسَّمة الرقمية ،ووظيفة
الجدولة الزمنية ،ووضع ألوان
 ،DICOMوقفل إزاحة العدسة،
والزاوية السريعة ،وتصحيح محاذاة
االنحناء ،وغطاء كابل مرفق

الشاشة المقسَّمة الرقمية ،ووظيفة
الجدولة الزمنية ،ووضع ألوان
 ،DICOMوقفل إزاحة العدسة،
والزاوية السريعة ،وتصحيح محاذاة
االنحناء ،وغطاء كابل مرفق

الشاشة المقسَّمة الرقمية ،ووظيفة
الجدولة الزمنية ،ووضع ألوان
 ،DICOMوقفل إزاحة العدسة،
والزاوية السريعة ،وتصحيح محاذاة
االنحناء ،وغطاء كابل مرفق

الضوضاء (ديسيبل)
(عادي/اقتصادي)

28 / 38

28 / 38

28 / 38

مصدر ضوء الليزر ،وخيارات العدسة مصدر ضوء الليزر ،وخيارات العدسة
القابلة للتبديل بما في ذلك عدسة
القابلة للتبديل بما في ذلك عدسة
اإلسقاط القصير جدًا التي ال تتطلب أي اإلسقاط القصير جدًا التي ال تتطلب أي
إزاحة ،والزوم المتحرك آليًا ،والضبط إزاحة ،والزوم المتحرك آليًا ،والضبط
البؤري وإزاحة العدسة ،والشاشة
البؤري وإزاحة العدسة ،والشاشة
المقسَّمة ،وتصحيح النقاط ،وتصحيح
المقسَّمة ،وتصحيح النقاط ،وتصحيح
األسطح المنحنية وحوائط الزوايا،
األسطح المنحنية وحوائط الزوايا،
وذاكرة العدسة ،والكاميرا المدمجة
وذاكرة العدسة ،والكاميرا المدمجة
لمعايرة اللون ،وتحسين  ،4Kوالتركيب لمعايرة اللون ،وتحسين  ،4Kوالتركيب
بزاوية  360درجة ،ودمج الحواف،
بزاوية  360درجة ،ودمج الحواف،
والعرض في الوضع الطولي
والعرض في الوضع الطولي

28 / 34

28 / 34

الوزن (كجم)

6.7

6.9

6.9

20.1

20.1

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

 472×  354× 134

 472×  354× 134

 472×  354× 134

 586×  492× 211

 586×  492× 211

استهالك الطاقة
الوضع العادي  /االقتصادي

 411وات  309 /وات

 411وات  309 /وات

 411وات  309 /وات

 454وات  313 /وات

 454وات  313 /وات

استهالك الطاقة في وضع االستعداد،
االتصال مغلق

 0.34وات

 0.34وات

 0.47وات

 0.50وات

 0.50وات

الطراز

EB-L1200U

EB-L1300U

EB-L1405U

EB-L1500U

EB-L1505U

الدقة

 WUXGA( 1920× )1200

 WUXGA( 1920× )1200

 WUXGA( 1920× )1200

 WUXGA( 1920× )1200

 WUXGA( 1920× )1200

نسبة الطول إلى العرض األصلية

10:16

10:16

10:16

10:16

10:16

انبعاث الضوء الملون (لومن)
الوضع العادي/االقتصادي

4,900 / 7,000

5,600 / 8,000

5,600 / 8,000

8,400 / 12,000

8,400 / 12,000

نسبة التباين

1:2,500,000

1:2,500,000

1:2,500,000

1:2,500,000

1:2,500,000

عمر المصباح  /الليزر (ساعة)
الوضع العادي  /االقتصادي

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

نسبة اإلسقاط في نسبة الطول إلى العرض
األصلية

2.32 - 1.44

2.32 - 1.44

2.32 - 1.44

2.56 - 1.57

2.56 - 1.57

50 300 -بوصة

50 300 -بوصة

50 300 -بوصة

60 500 -بوصة

60 500 -بوصة

الزوم

بصري x1.6

بصري x1.6

بصري x1.6

بصري x1.6

بصري x1.6

االنحراف الرأسي
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

± 60 %رأسية
± 18 %أفقية

± 60 %رأسية
± 18 %أفقية

إخراج السماعة

 10وات

 10وات

غير متوفر

غير متوفر

غير متوفر

إمكانية االتصال

 ،HDBaseTومدخل ،BNC
ومدخل  ،HDMIومدخل ،DVI
ومخرج  ،VGAومدخل ،VGA
وواجهة توصيل Ethernet
(،)100 Base-TX / 10 Base-T
وRS-232C

 ،HDBaseTومدخل ،BNC
ومدخل  ،HDMIومدخل ،DVI
ومخرج  ،VGAومدخل ،VGA
وواجهة توصيل Ethernet
(،)100 Base-TX / 10 Base-T
وRS-232C

 ،HDBaseTومدخل ،BNC
ومدخل  ،HDMIومدخل ،DVI
ومخرج  ،VGAومدخل ،VGA
وواجهة توصيل Ethernet
(،)100 Base-TX / 10 Base-T
و ،RS-232CوHD-SDI

 ،HDBaseTومدخل ،BNC
ومدخل  ،HDMIومدخل ،DVI
ومخرج  ،VGAومدخل ،VGA
وواجهة توصيل Ethernet
(،)100 Base-TX / 10 Base-T
و ،RS-232CوHD-SDI

 ،HDBaseTومدخل ،BNC
ومدخل  ،HDMIومدخل ،DVI
ومخرج  ،VGAومدخل ،VGA
وواجهة توصيل Ethernet
(،)100 Base-TX / 10 Base-T
و ،RS-232CوHD-SDI

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
،EasyMP Network Monitor
،EasyMP Network Monitor
،EasyMP Network Monitor
،EasyMP Network Monitor
و ،EasyMP Network Projectionو ،EasyMP Network Projectionو ،EasyMP Network Projectionو ،EasyMP Network Projectionو،EasyMP Network Projection
وEasyMP Multi-PC
وEasyMP Multi-PC
وEasyMP Multi-PC
وEasyMP Multi-PC
وEasyMP Multi-PC
 ،Projectionوتطبيق  ،Projection iProjectionوتطبيق  ،Projection iProjectionوتطبيق  ،Projection iProjectionوتطبيق  ،Projection iProjectionوتطبيق iProjection
لنظامي التشغيل  iOSوAndroid
لنظامي التشغيل  iOSوAndroid
لنظامي التشغيل  iOSوAndroid
لنظامي التشغيل  iOSوAndroid
لنظامي التشغيل  iOSوAndroid
وأجهزة  ،ChromebookوWeb
وأجهزة  ،ChromebookوWeb
وأجهزة  ،ChromebookوWeb
وأجهزة  ،ChromebookوWeb
وأجهزة  ،ChromebookوWeb
Control
Control
Control
Control
Control

حجم الصورة القابل للتوسع (القُطر)

الميزات األخرى

الضوضاء (ديسيبل)
(عادي/اقتصادي)

مصدر ضوء الليزر ،وخيارات العدسة مصدر ضوء الليزر ،وخيارات العدسة مصدر ضوء الليزر ،وخيارات العدسة مصدر ضوء الليزر ،وخيارات العدسة
القابلة للتبديل ،والزوم المتحرك آليًا،
القابلة للتبديل بما في ذلك عدسة
القابلة للتبديل بما في ذلك عدسة
القابلة للتبديل بما في ذلك عدسة
اإلسقاط القصير جدًا التي ال تتطلب أي اإلسقاط القصير جدًا التي ال تتطلب أي اإلسقاط القصير جدًا التي ال تتطلب أي والضبط البؤري وإزاحة العدسة،
إزاحة ،والزوم المتحرك آليًا ،والضبط إزاحة ،والزوم المتحرك آليًا ،والضبط إزاحة ،والزوم المتحرك آليًا ،والضبط والشاشة المقسَّمة ،وتصحيح النقاط،
وتصحيح األسطح المنحنية وحوائط
البؤري وإزاحة العدسة ،والشاشة
البؤري وإزاحة العدسة ،والشاشة
البؤري وإزاحة العدسة ،والشاشة
الزوايا ،وذاكرة العدسة ،والكاميرا
المقسَّمة ،وتصحيح النقاط ،وتصحيح
المقسَّمة ،وتصحيح النقاط ،وتصحيح
المقسَّمة ،وتصحيح النقاط ،وتصحيح
المدمجة لمعايرة اللون ،وتحسين ،4K
األسطح المنحنية وحوائط الزوايا،
األسطح المنحنية وحوائط الزوايا،
األسطح المنحنية وحوائط الزوايا،
والتركيب بزاوية  360درجة ،ودمج
وذاكرة العدسة ،والكاميرا المدمجة
وذاكرة العدسة ،والكاميرا المدمجة
وذاكرة العدسة ،والكاميرا المدمجة
لمعايرة اللون ،وتحسين  ،4Kوالتركيب لمعايرة اللون ،وتحسين  ،4Kوالتركيب لمعايرة اللون ،وتحسين  ،4Kوالتركيب الحواف ،والعرض في الوضع الطولي
بزاوية  360درجة ،ودمج الحواف،
بزاوية  360درجة ،ودمج الحواف،
بزاوية  360درجة ،ودمج الحواف،
والعرض في الوضع الطولي
والعرض في الوضع الطولي
والعرض في الوضع الطولي

28 / 34

29 / 35

29 / 35

30 / 37

مصدر ضوء الليزر ،وخيارات العدسة
القابلة للتبديل ،والزوم المتحرك آليًا،
والضبط البؤري وإزاحة العدسة،
والشاشة المقسَّمة ،وتصحيح النقاط،
وتصحيح األسطح المنحنية وحوائط
الزوايا ،وذاكرة العدسة ،والكاميرا
المدمجة لمعايرة اللون ،وتحسين ،4K
والتركيب بزاوية  360درجة ،ودمج
الحواف ،والعرض في الوضع الطولي

30 / 37

الوزن (كجم)

20.6

20.7

20.6

20.6

20.6

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

 586×  492× 211

 586×  492× 211

 586×  492× 211

 586×  492× 211

 586×  492× 211

استهالك الطاقة
الوضع العادي  /االقتصادي

 566وات  384 /وات

 625وات  417 /وات

 625وات  417 /وات

 908وات  597 /وات

 908وات  597 /وات

استهالك الطاقة في وضع االستعداد،
االتصال مغلق

 0.50وات

 0.50وات

 0.50وات

 0.50وات

 0.50وات
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إمكانية االتصال
 1منفذ LAN ()RJ45: 100Base-TX

 11منفذ مخرج الشاشة (منفذ  D-Subصغير ذو  15س ًنا)

)HDBaseT( H
 2منفذ  DBaseT

 12مخرج صوت

DVI 3

 13منفذ إدخال BNC ()5BNC

 4منفذ إدخال HDMI

 14منفذ RS-232C (منفذ  D-Subصغير ذو  9أسنان)

 5منفذ الخدمة

 15منفذ  USBالنوع (أ)

 SDI 6إلخراج الشاشة
ُ 3G-SDI	 7
(الطرز ،EB-L1505/L1500/L1405
و ،EB-L25000Uو)EB-Z10000U/Z10005U

 16منفذ  USBالنوع (ب)
 17مدخل فيديو مر ّكب
S-Video 18

 8منفذ بعيد (استريو صغير)

 19منفذ  USBالنوع (أ) التصال السلكي اختياري

 9مدخل صوت
ً
 10منفذ إدخال الكمبيوتر (منفذ  D-Subصغير ذو  15سنا)

 20مخرج ( DVIلوحة الكتابة)
 21مدخل/مخرج مزامنة

الفئة EB-1400
4

12 20

4

16 9 1

15

11 17

9

10

8 19 14

الطراز الموضّح هو EB-1460Ui

الفئة EB-1700

9

4

15

16

الطراز الموضّح هو EB-1795F

30

10

17

21

الفئة EB-2000
2

12 4

4

1

16 9

الطراز الموضّح هو EB-2265U
11

الفئة EB-5500

5

13

8

4

14

9

12

10
4

11

14
2

10

1

10

الطراز الموضّح هو EB-5530U

الفئة EB-L1000
6

8

13 14

5

4

9

11 12

3

2

1

9 10 9

الطراز الموضّح هو EB-L1505U
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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.

المصابيح األصلية من إبسون

حامل التركيب بالسقف الداخلي

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
بالسقف الداخلي التي صمّمناها خصيصًا لهذا الغرض.

مهايئ الشبكة المحلية الالسلكية ()ELPAP10

السماعات ()ELPSP02

يمكنك تقديم عروض السلكية سريعة وآمنة باستخدام تطبيق
 Multi-PC Projectionأو تطبيق  iProjectionمن
إبسون بمساعدة هذا المهايئ الذي يسهل تركيبه عبر منفذ
.USB

تضيف هذه السماعات صغيرة الحجم صو ًتا قويًا إلى أي حل
ألماكن االجتماعات.

1
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الفئة ( EB-1700الطرازان )ELPMB23 / ELPPT01
الفئة ( EB-2000الطراز )ELPMB23
الفئة ( EB-5500الطرازان )ELPMB22 / ELPMB30
حامل التثبيت بالسقف للفئة EB-L1000
(الطرازان )ELPMB47/ ELPMB48

2

1دراسة استقصائية أجرتها شركة  Futuresource Consulting Limitedللفترة من  2001إلى 2 / .2015تم 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 قطاعات األعمال والتعليم وأجهزة عرض  DLPالرائدة أحادية الشريحة باالستناد إلى
بيانات  NPDللفترة من يونيو  2013إلى مايو  2014وبيانات  PMA Researchللفترة من ربع السنة األول إلى ربع السنة الثالث من عام  .2013لمزيد من المعلومات ،يُرجى زيارة
3 / www.epson.ae/CLOشركة إبسون4 / .كتاب ( Whiteboard Sellingبيع ألواح الكتابة) من تأليف سومرز وجنكينز5 / .شركة 6 / .Crowne Plazaشركة Aberdeen
8 / .Microsoft Office PPC7 / .Researchجامعة كورنيل 9 /شركة 10 / .IDCدراسة ( Workplace Studyدراسة مكان العمل) لعام  ،2013والصادرة عن شركة .Gensler
11 /شركة 12 / .IBMشركة 13 / .Jigsaw24شركة 14 / .Kinveyتقرير ( State of Unified Communicationsحالة االتصاالت الموحّ دة) لعام  ،2014والصادر عن شركة
15 / .Information Weekال تتوفر عروض الضمان في بعض البلدان .يُرجى االتصال بالممثل المحلي لشركة إبسون16 / .ال تتوفر ميزة اللمس باإلصبع في بعض ُ
الطرز 17 /يتطلب تطبيق
 iProjectionواتصاالً باإلنترنت  -يتوافق فقط مع األجهزة التي تعمل بنظام التشغيل  iOSو ،Androidوقد يتم فرض تقييد على مشاركة الملفات18 / .تتوفر Miracast™في أجهزة مختارة
19
ً
تدعم Android 4.2+و .Microsoft Windows 8.1+تتطلب  Intel® WiDiنظامًا
مجهزا بتقنية  Intel® WiDiويعمل بنظام التشغيل / .Microsoft Windows 7+الطرازان
 EB-L1505U / EB-L1500Uهما جهاز عرض الليزر األول والوحيد من نوعه المزوّ د بتقنية  3LCDودقة  WUXGAبقدرة  12,000لومن في السوق في ديسمبر 20 / .2015ال تتوفر
في جميع المنتجات .يُرجى االطالع على المواصفات في الصفحات من  24إلى .29
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.
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