פתרונות תצוגה ארגוניים

קובעים את הסטנדרט
לסביבות עסקיות
מודרניות

1

הוספת שיתוף פעולה וקישוריות
למרחבי עבודה
הגדר מחדש הצגה ארגונית עם מקרנים המספקים תמונות על מסך
גדול המאפשר להעביר בקלות מסר בכל מרחב פגישה ,חדר ישיבות או
אודיטוריום .שלא בדומה ללוחות שטוחים ,המקרנים שלנו מספקים
גודל תמונה הניתן להרחבה כדי שהקהל יראה בפרוטרוט ובצורה
צבעונית כל פרט בכל מקום שבו אתה מציג.

2

גודל התצוגה דווקא כן חשוב

חיבור והצגה

הצג כל פרט בתמונות בהירות ,נטולות בוהק
ונעימות לעין עד גודל  500אינץ' הנראות היטב
מכל מקום בחדר .שלא בדומה ללוחות שטוחים,
אין גודל מסך קבוע .במקום לבצע זום ולאבד תוכן,
ניתן פשוט להגדיל את התצוגה .המקרנים כל-כך
קלי משקל ,קומפקטיים ונישאים עד שהתקנתם
קלה פשוטה.

עם מקרני  Epsonתוכל להתחיל מייד בהצגה
ולסלק את כל התסכולים והעיכובים שנובעים
מבעיות הגדרה ותאימות .קל ומהיר לחבר
מכשירים,לשתף תוכן ולערב את כולם הן במקום
הפגישה והן במקומות מרוחקים דרך הרשת ,ועם
תמיכה מלאה באסטרטגיות 'הבא את המכשיר
ה ( ')BYODו'תקשורת מאוחדת (.')UC
שלך לעבוד 

צבעים אמיתיים

פתרונות אינטראקטיביים

באמצעות טכנולוגיית  3LCDשל  Epsonתוכל
להקרין תמונות מלאות חיים ומרתקות עד רמת
 Full HDאפילו בחדרים מוארים היטב .המנוע
האופטי של משטח ה 3LCD -שנמצא בליבו של כל
מקרן  Epsonמשלב רזולוציה גבוהה ויחס ניגודיות
גבוה המספקים פי שלושה צבעים עשירים ובהירות
בהשוואה למקרני  DLPעם שבב יחיד .3בקיצור,
באמצעות מקרני  Epsonניתן ליצור תמונות
עקביות ונאמנות למקור שמעוררות השראה
ומרתקות קהלים ,בכל נושא שיהיה.

הפתרונות לפגישות של  Epsonמקבצים יחד
אנשים ,מקומות ומידע כדי להוסיף לעסק יעילות
ואינטראקטיביות .מרחבי העבודה התפתחו כדי
לאמץ את יתרונות הטכנולוגיה ,בעזרת שיתוף
מידע פשוט ויעיל והצגה מכל מכשיר כמעט ,וכדי
לשפר את האינטראקטיביות שהופכת פגישות
לשיחות פרודוקטיביות.
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צור גודל מסך אופטימלי כדי לשכפל את
חוויית שולחן העבודה לכולם.

תצוגת 60
אינץ'

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

 500אינץ'
של גודל תצוגה שאינה
אינטראקטיבית
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תצוגת

100

אינץ'

תצוגת  100אינץ' נותנת תחושה של
צג בגודל  25.2אינץ'
מבוסס על חדר בגודל  4x3מטרים

גודל מסך אידיאלי בכל פעם

מסר ברור וחד

התמונות שלנו ברורות וניתנות להגדלה עד 100
אינץ' בדגמים האינטראקטיביים שלנו ועד 500
אינץ' בדגמים הנייחים שלנו וכוללות תמיד את כל
פרטי התוכן .מאידך ,תצוגות לוח שטוח מעניקות
מסך אחד ואת האפשרות לבצע זום  -וזהו זה.
המקרנים שלנו מעניקים לך את האפשרות לגודלי
מסך הניתנים להרחבה ומתאימים למרחבי פגישות
שונים ,חדרי ישיבות ואתרים גדולים דוגמת
אודיטוריום.

תוכל לאמץ את העתיד של תקשורת משרדית אם
תצוגה ויזואלית מדהימה המרתקת כל קהל והופכת
אותו לחלק מהפגישה .גודל מסך המשכפל את
חוויית שולחן העבודה מסייע לשפר את הבהירות
והקריאות ולעודד מעורבות בקהל היכול לראות את
המסך מכל מקום שבו הם יושבים.

תמונות מעולות ללא מגבלות

פתרון משולב אחד עם ערך מוסף

בלי קשר לגודל התמונה ,ניתן לסמוך על איכות
מעולה עד לרזולוציית  Full HD WUXGAאפילו
בסביבות גדולות ומארות היטב .בנוסף ,התמונות
מתאפיינות בצבעים עשירים ונאמנים למקור
ופרטים מעולם ופיקסליזציה נמוכה משמעותית מזו
המצויה בלוחות שטוחים .אין מגבלה על זוויות
הצפייה ,אין נקודות מתות ואין בוהק על המסך,
והכל כדי שתוכל להציג בפני קהלים גדולים ביותר.

המקרנים שלנו נותנים הרבה יותר מאשר תמונות
פנטסטיות במסך גדול .בחלקיק ממחירה של
תצוגת לוח שטוח בגודל  80אינץ' ,תוכל ליצור
פתרון תצוגה משולב עם כל היכולות של מסכים,
לוחות וירטואליים ולוחות תצוגה רגילים .בנוסף,
המקרנים שלנו הרבה יותר קלים ,קומפקטיים
ועמידים לעומת לוחות שטוחים ומאפשרים העברה
פשוטה בין אתרי התצוגה ובמחיר התקנה נמוך
יותר.

תן לכל המשתתפים את הזדמנויות לשתף ולהיות מעורב בעזרת מסך
בגודל אידיאלי עבור מרחב הפגישה.

100
אינץ'

70
אינץ'

65
אינץ'

מבוסס על חדר באורך  6מטרים

גודל התצוגה דווקא כן חשוב
גודל המסך המתאים לגודל חדר יכול ליצור הבדל אדיר ברמות הריכוז,
המעורבות וההבנה .שלא בדומה ללוחות תצוגה שטוחים ,המקרנים שלנו
מספקים גודל תמונה הניתן להרחבה שמתאים לחדר ומעניק לכולם
תצוגה מושלמת המשחזרת את חוויית שולחן העבודה ללא אובדן תוכן,
איכות או פרטים ומכל זווית.
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קישוריות והצגה
חלקות
טכנולוגיות תקשורת חיוניות להצלחתו של כל עסק ,אלא שהן תלויות בשילוב
התכונות הטובות ביותר הפועלות יחד בצורה חלקה כדי לספק פתרון יעיל.
מקרני  Epsonהופכים תנאי זה לבר השגה באמצעות תקשורת מקיפה
בפגישה או ממקומות מרוחקים ,הגדרה קלה ומגוון תכונות המאפשרות
שיתוף מידע בצורה נינוחה ובטוחה.

התחלה מהירה בעבודה

הצגה חלקה

גישה פשוטה לפונקציות

תוכל לחסוך זמן ולסלק סיבוכים באמצעות
אפליקציות  EasyMPשל  Epsonהמעניקות תמיכה
מלאה לאסטרטגיית 'הבא את המכשיר שלך'
( .)BYODאפליקציית  EasyMPמאפשרת בקלות
לכלול תוכן ממגוון רחב של טלפונים חכמים,
מחשבי טבלט ו PC -בפגישות ובמצגות .תוכל
להשתלב בקלות בתשתיות  ITקיימות עם קישוריות
רחבה הכוללת  HDBaseTו LAN -אלחוטי.

שפר את סגנון ההצגה ,סלק הפרעות ותן לפגישות
לזרום בצורה חלקה באמצעות מחוות המנחה.
המחווה מעניקה גמישות המאפשרת להתקדם
במצגות על-ידי שימוש פשוט בתנועות ידיים.

גש לפונקציות ולבקרות של המקרן מתוך מסך
בית אחד ומקיף  -לוח בקרה נוח לגישה המציג את
הפונקציות שנמצאות בשימוש תכוף ,מאפשר
לשנות מקורות והרבה יותר ,בשעה שהמצגות
והשיעורים ממשיכים לפעול לזרום בצורה חלקה.

שליטה וניטור
שיקוף מסך
חסוך זמן באמצעות שליחת הזרמת תוכן ישירות
מהמכשיר שלך למקרן באמצעות תכונת שיקוף
המסך.

עידוד להשתתפות
חבר עד  50מחשבי  ,PCהקרן תוכן בו-זמנית
מתוך עד ארבעה מכשירים ,שתף מידע וצור
אינטראקציה עם כולם ברשת בצורה מרוחקת או
בפגישה באמצעות .Epson Multi-PC Projection
השתמש בטכנולוגיית  NFCעדכנית לשיתוף קובצי
טלפון כדי לקבל גישה קלה למידע שאנשים מביאים
לפגישה.
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קח פיקוד בכל צי המקרנים באמצעות ניטור
ושליטה ריכוזית .בחר ושלח מידע למקרנים בצי,
חסוך זמן וכסף על-ידי הפעלת וכיבוי המקרנים
בשעות ספציפיות ,עקוב אחרי מחזורי תחזוקה
ואפילו שלח התראות כדי לוודא שכולם מוכנים
כאשר הפגישה צריכה להתחיל.

%

80

מהעסקים באיחוד
האירופי אומרים
שטכנולוגיות חדשות
תומכות בשיתוף פעולה
3
גדול יותר

לא כל התכונות זמינות בכל המוצרים .בדוק את המפרטים בעמודים .29-24
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צבעים אמיתיים ופרטים יפיפיים
טכנולוגיית  3LCDשלנו מפיקה תמונות עד רזולוציית  Full HDעם צבעים עשירים
ונאמנים למקור ברמות בהירות ההופכות דיונים לברורים ומרתקים אפילו בסביבות
פגישה 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.

3x

בהיר יותר לעומת מקרני
 DLPעם שבב אחד
2

8

בהירות גבוהה
עורר את הנושאים לחיים באמצעות התמונות
הבהירות והצבעוניות ביותר ושפר את המעורבות.
מדידת רמת הבהירות של המקרנים שלנו קלה
לביצוע כיוון שאנחנו מספקים הן את תפוקת האור
הצבעוני והן את תפוקת האור הלבן .לפיכך ,ללא
קשר לנושא ,תוכל לסמוך שתקבל אותה רמת
בהירות בכל התוכן על פני המסך כולו.

איכות באמצעות טכנולוגיה
טכנולוגיית  3LCDשלנו משלבת רזולוציה גבוהה,
בהירות של עד  12,000לומן וצבעים עשירים כדי
להפיק תמונות מלאות חיים ומרתקות ,אפילו
בחדרים מוארים היטב .לוחות  solid-stateאופטיים
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
 DLPעם שבב יחיד

ניגודיות גבוהה יותר לצלילות מדהימה

 Full HDלצלילות מוחלטת

ניתן להקרין כל פרט אפילו על המסכים הגדולים
ביותר באמצעות יחס ניגודיות גבוה של
 .2,500,000:1כלומר ,שהלבן הבהיר ביותר בהיר
פי  2,500,000מהשחור הכהה ביותר  -רמת
בהירות שמעוררת תוכן לחיים עם פרטים עשירים
להפליא וצלולים כבדולח.

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

2

ביצועי לייזר
מקרני הלייזר שלנו מציעים איכות ורב-תכליתיות
של הדור הבא עם תמונות מעולות ובהירות של עד
 12,000לומן .המקרנים כוללים משטחי LCD
אנאורגניים וגלגל זרחן עם עמידות מעולה לחום
ולאור ומספקים איכות נהדרת של התמונות לפרקי
זמן ממושכים יותר.
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אנשים ,מקומות ומידע
מתכנסים יחד
הפתרונות של  Epsonלפגישות מעניקים לכל אחד את היכולת :ליצור
חיבורים ,לשתף מידע ולהיות מעורב בפגישה במהירות ובקלות .אופן יצירת
האינטראקציה שלנו בעבודה משתנה ,ואנחנו מסגלים טכנולוגיות חדשות כדי
לתת לכולם גישה קלה לפגישות בצורה פיזית או ממקומות מרוחקים ברשת,
וכדי לשתף אותם בזמן אמת בדיונים אינטראקטיביים שנותנים להם ידע
ומוטיבציה.

תקשורת מאוחדת

הפיכת פגישות לתוצאות

בעולם החדש של תקשורת ארגונית ,שיתוף ידע
הוא מרכיב עיקרי בפיתוח עסקי .שיתוף הפעולה
קל יותר כאשר ניתן לחבר במהירות ובפשטות את
המכשיר הפרטי כדי לשתף רעיונות עם עמיתים
ברשת .יכולת זו מאפשרת גמישות גדולה יותר
ומעודדת עבודה יעילה יותר.

פגישות לא יעילות יכולות להוות מקור אדיר
לתסכול ולבזבוז זמן .הפתרונות שלנו מסלקים
את הבעיה כיוון שהם הופכים הגדרה למהירה
ולפשוטה ,מספקים חיבור אמין למכשירים
ולמקומות רבים ומפיקים תמונות נהדרות שעליהן
ניתן לעבוד ,ולאחר מכן לשמור ולשתף במועד
אחר.

ליצור ולחדש

20

%

מהאנשים קולטים פחות מ 20% -ממה שמוצג
בשקופיות.4

אינטראקציה עם לוחות וירטואליים מובילה ל:
 50%יותר שיחות לידים  29%של קיצור הזמן
לפרודוקטיביות  15%קיצור במחזורי מכירות
6
ממוצעים
עובדים מציינים פגישות לא יעילות כסיבה המובילה
הגדולה ביותר לבזבוז זמן.7

10

74

%

מהאנשים אומרים שקשר עין הוא אינדיקטור
לא מילולי עיקרי לפגישה חיובית.5

שיתוף מידע

75

4x

%

מהעסקים באיחוד האירופי מסכימים
שטכנולוגיות חדשות תומכות בעבודה
אינטראקטיבית.3

עסקים המאפשרים לעובדים לבחור את האופן
שבו הם עובדים צומחים פי  4מהר יותר.8

עובדים במקומות עבודה המספקים מרחבים
לשיתוף פעולה מדווחים על תוצאות ובצועים
טובים יותר.10

37

%

במהלך שנת  ,2015כוח העבודה הנייד יהיה
 37%מכוח העבודה הגלובלי.9

שיתוף פעולה יעיל יותר

92

%

ממנהלי משאבי האנוש מדרגים שיתוף ידע
כנושא המועדף במהלך  5-3השנים
הבאות.11

80

%

מהעסקים באיחוד האירופי אומרים
שטכנולוגיות חדשות תומכות בשיתוף
פעולה גדול יותר.3

62

%

מהעסקים אומרים ששיתוף פעולה
משופר של העובדים מהווה את
המוטיבציה הגדולה ביות לתקשורת
מאוחדת.14

249

%

גידול במספר המכשירים הפרטיים לתמיכה בעבודה
גמישה בשנת .122013

50

%

בשנת  ,2017חצי מהמעסיקים יבקשו שהעובדים
ישתמשו במכשירים הפרטיים שלהם בעבודה.13

לא כל התכונות זמינות בכל המוצרים .בדוק את המפרטים בעמודים .29-24
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מעניקים תנופה
לעסקים
באמצעות  Epson CoverPlus365תוכל ליהנות מתמיכה יוצאת מהכלל
ומשלוות נפש מוחלטת .התכונות מתחילות מייעוץ לפני המכירה ומוצרים
חליפיים ולעד לסיוע לאחר המכירה .תהיה לך גישה לרשת המומחים
ולמרכז התמיכה שלנו וגם הכשרת תחזוקה באתר שלך ועדיפות בתמיכה.

.1השותף העסקי של  Epsonמנתח את צורכי
העסק שלך

.2השותף העסקי של  Epsonמכין את ההסכם

השותף העסקי שלנו יסייע לך לעבד את הדרישות,
דגם המקרן ומספר היחידות* המתאימים לעסק
שלך.

השותף העסקי שלנו יבצע את ההזמנה עם
החתימה על ההסכם.

€

המקרנים מסופקים ,מוגדרים ומותקנים בהתאם
לדרישות העסקיות שלך.

.4רישום המוצר ובקשה לקבל חבילת החלפה

 Epson	.5תיצור קשר לארגון הדרכה באתר

פשוט תתקשר למרכז התמיכה כדי לרשום את
המוצרים ולבקש מוצר חליפי.

 Epsonתיצור קשר לארגון הדרכה באתר בנושא
תחזוקה מונעת.

*כמות מינימלית הנדרשת לתוכנית .CoverPlus365
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.3המקרנים מסופקים ומותקנים

.6המוצרים החליפיים נשלחים אליך

.7תיהנה מתמיכה רציפה בתוכנית
CoverPlus365

המקרן החליפי ,וכאשר רלוונטי מנורה ומסנן,
יישלחו ישירות אליך בסיום ההדרכה.

תקבל סיוע ותמיכה רצופים  365ימים בשנה
המבטיחים מינימום זמן השבתה הנגרם עקב
שירות ותיקונים.

סיוע נרחב ומקיף

חיבור חזק ללקוחות

מנורות מקוריות של Epson

האחריות האופציונלית שלנו מסוג CoverPlus 365
מספקת גיבוי אמיתי סביב לשעון כדי לכסות כל
אפשרות .תוכנית יוצאת מהכלל זו מיועדת לתת לך
להמשיך ולהציג ,וכוללת מגוון תכונות לרבות גישה
ישירה למומחים מנוסים ,וייעוץ לפני ,במהלך
ולאחר הקנייה .בנוסף ,התוכנית מציעה מקרנים,
מנורות ומסננים חליפיים המיועדים להחלפה באתר
שלך ,וכן הדרכת תחזוקה הניתנת באתר שלך.

יכולות השירות שלנו בקנה מידה גדול מאפשרות
לנו להיענות ולפעול מהר מאוד ,אם תזדקק לנו.
אנחנו עובדים בשיתוף פעולה הדוק עם שותפי
הערוץ שלנו ,ואילו צוות המכירות הרחב שלנו
וצוותים ייעודים למשתמש הקצה ולארגונים
מספקים רשת רחבה של נקודות תקשורת לכל
היבטי המכירות ,השירות והייעוץ.

המנורות המקוריות של  Epsonמספקות בהירות
גבוהה וצבע מצוין לקבלת איכות וביצועים
מקסימליים .מנורות אלה מיוצרות ומשווקות
במסגרת מערכות בדיקת איכות קפדניות כדי
להבטיח תוחלת חיים ארוכה ונטולת בעיות.

איכות עם אמינות
שלוות נפש מוחלטת
גם סוגי האחריות הסטנדרטיים שלנו מדגישים את
ההבדל בין  Epsonלבין יצרני מקרנים אחרים .הם
מכסים אותך לפרק זמן ממושך של  3או  5שנים
(תלוי במוצר) ,או  20,000שעות שימוש ,הראשון
מביניהם.15

כל המקרנים שלנו בנויים כדי להחזיק מעמד
ומציעים ביצועים ממושכים נטולי רבב עם תחזוקה
מינימלית .כל חלקי המקרן מתוכננים ונבנים תחת
תנאי בקרה קפדניים כדי להבטיח תוחלת חיים
ארוכה ותחזוקה והחלפה קלות ,החל בלייזר שלנו
(עד  56,000שעות) ועד למסננים המתקדמים שלנו
(עד  30,000שעות).

כיסוי מקיף
עבור עד

20,000

שעות שימוש

15

התוכנית  CoverPlus365אינה זמינה המדינות .לקבלת פרטים ,התקשר אל נציג  Epsonהמקומי.
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הקרנה ממרחק אולטרה קצר

מקרנים דינמיים אינטראקטיביים
שמעודדים שיתוף פעולה
הפגישות הופכות לחוויית שיתוף פעולה ממשית באמצעות פתרונות
אינטואיטיביים ,אינטראקטיביים ומשולבים למרחבי פגישות ,התומכים
בתקשורת מאוחדת ,אסטרטגיית  BYODומבטלים את הצורך בלוחות
וירטואליים או לוחות תצוגה נפרדים .הקרן חומר באיכות  Full HDעל מסך
הניתן להרחבה עד  100אינץ' וקבץ יחד עמיתים לעבודה באמצעות
אינטראקטיביות של  PCותקשורת אינטרנט ממחשב נייח או נייד דרך
 Skypeלעסקים.
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שיתוף מיקומים מרובים

תקשורת משופרת

קל ליצור מעורבות

נהל פגישות מרתקות באמצעות אינטראקטיביות
של  PCותקשורת אינטרנט ממחשב נייד דרך
 Skypeלעסקים .צמצם את הוצאות הנסיעות
והרחב את טווח השיתוף בעזרת קישוריות קלה
ממיקומים מרוחקים ותוכנת Multi-PC Projection
המשמשת להצגה מהבית ברשת.

הפוך את הפגישות לדיונים ערים בעזרת
אינטראקטיביות של שני עטים על המסך או בקרה
באמצעות מגע אצבעות 16על פני כל שטח המסך,
ולמעשה הקרנה על כל משטח שטוח לרבות משטח
השולחן .ניתן לדון ברעיונות ולפתח אותם ולאחר
מכן לשמור ולהדפיס את התוצאות או לשלוח
מסמכים בדוא"ל לאנשי קשר בMS Outlook -
באמצעות תמיכה בLightweight Directory -
 Access Protocol(.)LDAP

קדם חופש וגמישות לקישוריות  PCברחבי המשרד
בעזרת 'חיבור לשולחן עבודה מרוחק' הכולל
קישוריות מקלדת  USBללא אובדן אינטראקטיביות
של מגע אצבעות.

סדרת EB-1400
EB-1460Ui ,EB-1450Ui ,EB-1440Ui
EB-1460Ui
 Full HDעם תצוגה ניתנת להרחבה עד  100אינץ'
 4,400לומן ,רזולוציית WUXGA
אינטראקטיביות של מגע אצבע ושני עטים
חיבור לשולחן עבודה מרוחק
שיתוף לוח וירטואלי
כניסת  HDMIכפולה עבור תוכן של וידיאו ואודיו
דיגיטלי
שיקוף מסך
אינטראקטיביות של מסכים מרובים
קישוריות מקומית ומרוחקת דרך  LANוחיבור
Wi-Fi
מסך מפוצל
תוכנת Multi-PC Projection
קישוריות אלחוטית סטנדרטית

הוספת רב-תכליתיות וערך

חיסכון באנרגיה ואבטחה

הנאה מאמינות גבוהה

ספק מצגות מקצועיות עם תמונות עשירות ונאמנות
למקור ו Full HD -הטוב יותר מרזולוציית 1080p
 .WUXGAקבל תצוגה הניתנת להרחבה עד 100
אינץ' ועודד שיתוף פעולה באמצעות מגוון תכונות
הכוללות שימוש בשני מקרנים ביחד כדי ליצור מסך
אינטראקטיבי ענק המציע שטח עבודה עוד יותר
גדול.

תכונות לחיסכון באנרגיה כוללות בקרת מנורה
דינמית כדי להתאים אוטומטית לתנאים ומצב שקט
 A/Vלעמעום המנורה ב 70% -במהלך הפסקות
בדיונים .קבל תמונת ברורה על מצב המקרן ,הגדר
שעות הפעלה וכיבוי ואפילו שלח הודעות JPEG
באמצעות  .EasyMP Network Monitorהישאר
מאובטח עם תכונות הכוללת אבטחה אלחוטית,
נתונים מוצפנים ושיתוף קבצים.

שמור על עלות תפעול כוללת נמוכה ותיהנה
משלוות נפש הודות לעמידות ולאמינות של
 ,Epsonמאחריות  CoverPlus365וממחזורי
תחזוקה ארוכים יותר למנורה ולמסנן האוויר של עד
 10,000שעות במצב חיסכון.

תוספת פונקציונליות של לוח וירטואלי
חבר לוח וירטואלי דרך יציאת  DVI outוהקרן את
תמונה על מסך משני גדול .הצג תוכן והוסף הערות
ישירות מתוך עד  15מחשבים ניידים או מחשבי
טבלט דרך דפדפן אינטרנט ,ולאחר מכן שמור,
שלח או הדפס .ניתן גם לשמור על אבטחת הלוח
הווירטואלי על-ידי גישה המוגנת בסיסמה.

חיבורים למכשירים ניידים
הפתרונות שלנו תומכים בממשקי  ITנפוצים
ומאפשרים חיבור קל ישירות ממכשירי  iOSאו
 Androidחכמים.
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אולטרה נייד

תצוגה אולטרה
ניידת חכמה  -בכל מקום
צור במהירות ובקלות תמונות  Full HDמעולות בכל מרחב פגישות באמצעות
מקרנים אולטרה דקים שאותם ניתן להכניס בתיק המחשב הנייד וששוקלים
 1.8ק"ג בלבד .צור תצוגה ניתנת להרחבה עד גודל  300אינץ' כדי להתאים
לגודל החדר והקהל וודא שלכולם מקבלים תצוגה מושלמת.

תמונות  HDבהירות

הגדרה קלה ושליטה מוחלטת

העבר מסר ברור עם איכות תמונה מדהימה אפילו
בסביבות מוארות היטב .טכנולוגיית  3LCDשלנו
מפיקה אור לבן וצבעוני גבוה במידה שווה בעוצמה
של  3,200לומן יחד עם צבעים עשירים ונאמנים
למקור ופרטים ב .HD -הצג תוכן ממחשבים ניידים
במסך רחב וברזולוציה של עד .Full HD

הקרן תמונות מושלמות מכל מקום בחדר עם תיקון
טרפז אנכי ואופקי והתאמה אוטומטית למסך.
התחל בעבודה כהרף עין באמצעות הפעלה
אוטומטית ברגע שאתה מחבר את המכשיר שלך
וחיפוש וזיהוי אוטומטי של מקור הקלט .יחס
ההקרנה ממרחק קצר מקרין תמונה גדולה ממרחק
קצר ,כך שניתן להשתמש במקרן במרחבים
מוגבלים .פתחי האוורור הפונים קדימה מאפשרים
לכולם לשבת מאחורי המקרן בעוד שהחום הנפלט
מכוון הרחק מהמשתתפים.

התחברות לקהל
יכולת  NFCמאפשרת חיבור קל למכשיר Android
חכם והקרנה בצורה אלחוטית דרך אפליקציית
 .Epson iProjectionתוכל לכלול תוכן וידיאו ואודיו
איכותי ממכשירים ניידים ובה בעת לטעון אותם
הודות לתמיכת .MHL

חבר את המכשיר הנייד לרשת של המקרן
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סדרת EB-1700
,EB-1785W ,EB-1781W ,EB-1780W
EB-1795F
EB-1795F
 3,200לומן עם רזולוציית Full HD 1080p
אפליקציית  Epson iProjectionלקישור אלחוטי
לסמארטפון ולטבלט
תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי
התאמת מסך אוטומטית (לא זמינה בדגם
)EB-1780W
מחוות מציג
NFC
כניסות HDMI ,USB ,VGA
תצוגה ללא צורך במחשב

קומפקטי וקל משקל

 1.8ק"ג

השוואה ,ניגוד ובקרה
הצג בו-זמנית וזה לצד זה נתונים משני מקורות
באמצעות פונקציית המסך המפוצל .השתמש
במחוות המציג כדי לשמור על תשומת הלב של
הקהל והתקדם בצורה חלקה באמצעות מעבר
בחלקי המצגת ישירות מתוך התמונה שעל המשך
(לא זמין בדגם .)EB-1780W

 LANאלחוטי מובנה
מסך מפוצל
שיקוף מסך
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מרחבי פגישות

רב-תכליתיות
עם קישוריות מעולה
הצג תמונות  Full HDמעולות וניתנות להרחבה למסך הגדול
המתאים לכל מרחב פגישות גדול .הפק את גודל התמונה
האידיאלי לסביבה וספק תוכן כרצונך ממגוון מכשירים בצורה
פשוטה ואינטואיטיבית באמצעות מסך הבית.
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סדרת EB-2000
,EB-2140W ,EB-2065 ,EB-2055 ,EB-2040
,EB-2245U ,EB-2165W ,EB-2155W
EB-2265U ,EB-2255U ,EB-2250U
EB-2265U
HDBaseT
תצוגה ניתנת להרחבה עד לגודל של  300אינץ'
 5,500לומן ,רזולוציית Full HD WUXGA
 LANאלחוטי
שתי יציאות  HDMI(יציאת  MHLHDBaseT ,)1

תמונות מעולות ומרשימות

מתחברים

הוסף איכות ובהירות עם יחס ניגודיות של
 15,000:1ובאיכות  .Full HDשתף צבעים עשירים,
נאמנים לחיים ופרטים ללא קשר לתנאי התאורה
באמצעות רזולוציה של עד  WUXGAהמציגה
בפורמט מסך רחב ומתאימה בקלות לרוב התכנים
של מחשב נייד.

הוסף תוכן  HDבאמצעות שתי יציאות ,HDMI
העבר תוכן ממכשירים קטנים למסך הגדול הודות
לתמיכת  MHLוהשאר את ההפעלה ברמה פשוטה
בעזרת  ,LANוקישוריות  HDBaseTבעזרת כבל
יחיד וחיבור  .Wi-Fiהשתמש בתוכנת Multi-PC
לקישור עד  50מחשבי  ,PCהצג בצורה אלחוטית
ממכשירי  iOSו Android -חכמים באמצעות
אפליקציית iProjection6 17או שקף מסך דרך
Miracast.18

הצגת  Multi-PCומסך מפוצל
תיקון עיוות טרפז אוטומטי ומסך מפוצל
שיקוף מסך
עד  10,000שעות של חיי מנורה במצב חיסכון
מחוות מציג

לוחות תצוגה שטוחים שייכים לעבר
הפתרונות שלנו למרחבי פגישות שכוללים תמונה
הניתנת להרחבה עד  300אינץ' מתאימים בקלות
לכל מרחב ומעניקים לכל משתתף תצוגה בהירה,
מפורטת וברורה של המסך כולו

ראש שקט
מקרנים אלה קומפקטיים ,עמידים ואמינים במיוחד,
עם חיי מנורה של עד  10,000שעות (במצב
חיסכון) ואחריות מורחבת מסוג .CoverPlus365

תמונות מושלמות מוקרנות בקלות
תוכל להתארגן במהירות ובקלות ולהקרין תמונות
מושלמות עם תיקון טרפז אנכי ואופקי אוטומטי
והתאמה אוטומטית למסך .הפעלה אוטומטית של
המקרן עם חיבור המכשיר שלך תאפשר לך
להתחיל מייד.

ניהול חלק של המכשיר
מקרנים אלה נושאים אישור  Crestronלחיבור
פשוט לכל רשת ביתית או ארגונית דרך חיבור
 Wi-Fiאו כבל  Ethernetסטנדרטי .ניתן לנטר,
לנהל ולשלוט במכשירים בצורה חלקה מכל מחשב
נייד המחובר לאינטרנט או מכשיר נייד אחר.

לקיחת פיקוד
מחוות המציג מאפשרת מצגות חלקות וחכמות
יותר .התכונה המתקדמת מאפשרת לשנות
שקופיות באמצעות תנועה פשוטה של היד ,כך
שאין צורך להפריע למצגת להשתמש בשלט-רחוק
או לגשת למקרן.
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מקרנים נייחים

מצגות עוצמתיות
ומרשימות
השתמש בסדרת  EB-5500העוצמתית שלנו הנמכרת בחיר נוח כדי להקרין
תמונות מעולות במגוון רחב של אתרים אירועים גדולים ואפילו מוארים
היטב .הגדר והתחבר במהירות ובקלות למגוון מכשירים ורשתות ועורר את
המסר שלך לחיים בעזרת תמונות עשירות ונאמנות למציאות באמצעות כלי
הצגה מתוחכמים ועם זאת ידידותיים למשתמש.

מענה לתקציבים דחוקים

הקרנת תמונות מושלמות

מחירם של מקרנים אלה נוח במיוחד ועם זאת הם
מציעים מפרטים גבוהים והצגה מקצועית .עלות
התפעול הנמוכה מאוד נובעת ממחיר קנייה נמוך,
ומנורות יעילות עם תוחלת חיים ארוכה וחסכוניות,
שאותה ניתן להאריך עד  10,000שעות במצב
חיסכון ושניתנות להחלפה קלה.

הקרן תמונות  HDמלאות חיים וצבעוניות על המסך
הגדול .התמונות בהירות פי שלושה 2בהשוואה
לדגמי  DLPעם שבב אחד ומעניקות לקהל תצוגה
ברורה של כל פרט על מסך הניתן להרחבה עד
 300אינץ' .תוכל גם לשפר את המצגות בעזרת
תכונות דוגמת מסך מפוצל.

הצגה גדולה יותר וטובה יותר

ביצוע חיבורים

העבר את המסר בצורה ברורה במגוון תנאי תאורה
באמצעות  5,500לומן ותפוקת אור לבן וצבעוני
בהירה במידה שווה .התמונות ברורות ונאמנות
למקור הודות לשיפורים לאיכות הצבע והלבן,
וגם ניגודיות ומיקוד משופרים.

תיהנה משילוב קל בכמעט כל הגדרת  ITבאמצעות
קישוריות מתקדמת .התכונות כוללות שתי כניסות
 HDMIוקישוריות  HDBaseTדרך כבל יחיד,
שמוסיפות פשטות להתקנה על-ידי העברת וידיאו,
אודיו ,רשת ופקודות דרך כבל  CAT-6יחיד .תוכל
להוסיף לרב-תכליתיות עם יכולות רשת ומתאם
 USBאלחוטי אופציונלי.

רזולוציה מ-

XGA
WUXGA
עד
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שיתוף עמיתים לעבודה

הגדרות פשוטות

סדרת EB-5500

ניתן להזרים בקלות סרטי  ,Full HD 1080pוידיאו,
תמונות ומוזיקה ממחשבי  PCומכשירי Android
ניידים ישירות למקרן באמצעות שיקוף אלחוטי
( Miracast peer to peerלא זמין בדגם
 .)EB-5510מובטחת לך שלוות נפש ללא קשר
למקור הודות לאבטחה אלחוטית מתקדמת
המסייעת לשמור על ביטחון המידע.

השילוב מהיר וגמיש וקל ליצור תמונה מיוצבת
בצורה מושלמת ואחידה הודות למיקום עדשה
מרכזי והיסט עדשה רחב ,בנוסף להיסט עדשה
אופקי ואנכי עם יכולות זום מרובות.

EB-5530U ,EB-5520W ,EB-5510
EB-5530U
 5,500לומן ,עד רזולוציית WUXGA
קישוריות אלחוטית Miracast

18

קישוריות  HDBaseTדרך כבל יחיד
חיי מנורה מוגדלים של  10,000שעות במצב
חיסכון
צבעים משופרים וצבעי לבן טהורים
ניגודיות מרשימה ומיקוד משופר
היסט עדשה אופקי ואנכי וזום רחב
עלות תפעול נמוכה עם מנורות חליפיות במחיר
נוח
שני חיבורי HDMI

21

מקרנים נייחים

הדור הבא
של הצגה
באמצעות טכנולוגיית הלייזר שלנו תוכל לשנות את האופן שבו אתה
מציג .ראה את ההבדל עם מקרן לייזר  WUXGA 3LCDהראשון
בעולם עם  12,000לומן ,19רזולוציית  Full HDושיפור ל 4K -המכפיל
בצורה אפקטיבית את הרזולוציה .שלב תמונות מהממות עם מגוון
תכונות רב-תכליתיות כדי להפוך כל פגישה וכל מצגת למשהו בלתי
נשכח.
הקרנת תמונות מושלמות

התנסות בחוויה השונה של הלייזר

סדרת EB-L1000

צור תמונות עוצמתיות באודיטוריום ,באולם
הרצאות ,בגלריה ,במרכז קניות ובמקומות נוספים.
טכנולוגיות  3LCDומקור האור המפורסמות שלנו
מעבירות את המסר שלך אפילו בחדרים מוארים
היטב באמצעות תמונות בצבעים הבהירים פי
שלושה לעומת המתחרים.2

שלב איכות ואמינות מדהימה באמצעות מקור אור
הלייזר החדש והמתמיד לאורך זמן שלנו והמסנן
המתקדם .גלגל הזרחן האנאורגני ומשטחי
ה LCD -עם יכולת התנגדות מעולה לאור ולחום
מספקים תמונות בהירות ומלאות חיים .והתוצאה
היא שימוש נטול תחזוקה למשך  20,000שעות או
יותר וביצועים עקביים לקבלת שלוות נפש מוחלטת
במהלך מצגות חשובות.

,EB-L1200U ,EB-L1105U ,EB-L1100U
,EB-L1500U ,EB-L1405U ,EB-L1300U
EB-L1505U

גמישות נוספת
צור רושם רב עם תכונות חדשניות וכלי הצגה החל
מהתקנה גמישה של  ,360ºעדשות ממונעות
הניתנות להחלפה והצגה במסך מפוצל ,ועד
לפונקציה לחיסכון בזמן הזוכרת את העדשה
ומצלמה מובנית לקבלת כיול עקבי של התמונה.
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מצטרפים למהפכת האיכות
קח את המצגות לעתיד באמצעות טכנולוגיית שיפור
ל ,4K -אשר בצורה דיגיטלית משפרת תוכן Full
 HD 1080pלשם הכפלה אפקטיבית של
הרזולוציה ,לקבלת מרקם משופר ,חדות,
בהירות ופרטים יוצאים מהכלל.

EB-L1300U
טכנולוגיית הקרנת לייזר מהפכנית של Epson
בהירות מדהימה של  8,000לומן וטכנולוגיית
שיפור ל4K -
תיקון תמונה בעזרת מצלמה מובנית וחיי לייזר של
עד  83,000שעות במצב מותאם אישית
עד  30,000שעות של שימוש ללא צורך בתחזוקה
הגדרה קלה ותקנה תכליתית של 360º
מגוון עדשות לרבות עדשה עם אפס קיזוז להקרנה
אולטרה קצרה

מתחברים
התארגן והשתלב במהירות ובקלות הודות למגוון
כניסות .חיבור  HD-SDI/HDBaseTמאפשר הצגת
וידיאו  Full HDואודיו דרך  ,Ethernetואילו כניסת
 3G-SDIמאפשרת הקרנה תמונות נטולות דחיסה
לחלוטין.20
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דגם

EB-1460Ui

EB-1450Ui

EB-1440Ui

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

רזולוציה

16:10

16:10

16:10

יחס גובה רוחב אמיתי

4,400 / 2,900

3,800 / 2,900

3,800 / 2,900

/ תפוקת אור צבעוני (לומן) רגיל
חסכוני

16,000:1

16,000:1

16,000:1

יחס ניגודיות

5,000 / 10,000

5,000 / 10,000

5,000 / 10,000

 לייזר (שעות) מצב/ חיי מנורה
 חסכוני/ רגיל

0.27:1

0.27:1

0.27:1

רוחב-יחס הקרנה ביחס גובה
אמיתי

70 - 100"

70 - 100"

70 - 100"

גודל תמונה ניתן להרחבה
)(אלכסוני

Digital x1.35

Digital x1.35

Digital x1.35

זום

Manual ±3°
Manual ±3

Manual ±3°
Manual ±3

Manual ±3°
Manual ±3

תיקון עיוות אנכי תיקון עיוות
טרפז אופקי

N/A

N/A

N/A

הטיית עדשה

16W

16W

16W

יציאת רמקול

VGA in, VGA out, HDMI x 2,
Composite RCA,
USB Type A x 2,
USB Type B, MHL (via HDMI
1), DVI out, RS-232C, Wired
remote in, Sync in, Sync out,
Touch unit control, Screen
Mirroring via Miracast

VGA in, VGA out, HDMI x 2,
Composite RCA,
USB Type A x 2,
USB Type B, MHL (via HDMI
1), DVI out, RS-232C, Wired
remote in, Sync in, Sync out,
Touch unit control

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

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

קישוריות אודיו

LAN (RJ45) & Wireless
LAN unit included

LAN (RJ45) & Wireless
LAN unit included

LAN (RJ45) & Wireless
LAN unit included

עבודה ברשת

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

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

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

Epson פתרונות תוכנה של

Home screen, Windows
Home screen, Windows
Home screen, Windows
Remote Desktop, Stream
Remote Desktop, Stream
Remote Desktop, Stream
and share features
and share features,
and share features,
including Screen Mirroring via
multiscreen interactivity,
multiscreen interactivity,
Miracast, multiscreen
whiteboard mode with
whiteboard mode with
interactivity, whiteboard mode
sharing and export
sharing and export
meeting support, auto
meeting support, auto
with sharing and export
source search, A/V Mute,
source search, A/V Mute,
meeting support, auto
source search, A/V Mute,
Sliding Split Screen, 3-in-1
Sliding Split Screen, 3-in-1
Sliding Split Screen, 3-in-1
USB display, Copy OSD
USB display, Copy OSD
USB display, Copy OSD settings, Auto lamp dimming, settings, Auto lamp dimming,
settings, Auto lamp dimming,
Dual pen and touch
Dual pen interactive, Auto
Dual pen and touch
interactive, Auto calibration,
calibration, DICOM colour
interactive, Auto calibration,
DICOM colour mode, mode, External control pad,
DICOM colour mode,
External control pad,
Schedule function,
PC-free presentation
External control pad,
Schedule function,
PC-free presentations
Schedule function,
PC-free presentation

תכונות אחרות

35 / 28

35 / 28

35 / 28

 חסכוני/ ) רגילdB( רמת רעש

8.5

8.4

8.4

)משקל (ק"ג

474 x 447 x 164

474 x 447 x 164

474 x 447 x 164

מידות
)(ר × ע × ג במ"מ

490W / 400W

401W / 334W

401W / 334W

0.5W

0.5W

0.5W

צריכת אנרגיה מצב
 חסכוני/ רגיל
צריכת אנרגיה במצב
 כבוי,המתנה
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דגם

EB-1795F

EB-1785W

EB-1781W

EB-1780W

1080p (1920 x 1080)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

רזולוציה

16:9

16:10

16:10

16:10

יחס גובה רוחב אמיתי

3,200 / 1,900

3,200 / 1,900

3,200 / 1,900

3,000 / 1,900

/ תפוקת אור צבעוני (לומן) רגיל
חסכוני

10,000:1

10,000:1

10,000:1

10,000:1

יחס ניגודיות

4,000 / 7,000

4,000 / 7,000

4,000 / 7,000

4,000 / 7,000

 לייזר (שעות) מצב/ חיי מנורה
 חסכוני/ רגיל

1.02 - 1.23:1

1.04 - 1.26:1

1.04 - 1.26:1

1.04 - 1.26:1

רוחב-יחס הקרנה ביחס גובה
אמיתי

30 - 300"

30 - 300"

30 - 300"

30 - 300"

גודל תמונה ניתן להרחבה
)(אלכסוני

Optical x1.2

Optical x1.2

Optical x1.2

Optical x1.2

זום

Automatic ±30°
Automatic ±20°

Automatic ±30°
Automatic ±20°

Automatic ±30°
Automatic ±20°

Automatic ±30°
Manual ±30°

תיקון עיוות אנכי תיקון עיוות
טרפז אופקי

N/A

N/A

N/A

N/A

הטיית עדשה

1W

1W

1W

1W

יציאת רמקול

VGA in, Composite RCA,
USB Type B, USB Type A,
HDMI

VGA in, Composite RCA,
USB Type B, USB Type A,
HDMI

VGA in, Composite RCA,
USB Type B, USB Type A,
HDMI

VGA in, Composite RCA,
USB Type B, USB Type A,
HDMI

קישוריות

Stereo mini in

Stereo mini in

Stereo mini in

Stereo mini in

קישוריות אודיו

Wireless LAN enabled

Wireless LAN enabled

Wireless LAN enabled

Wireless LAN enabled

עבודה ברשת

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

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

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

Epson פתרונות תוכנה של

3-in-1 USB display, A/V
mute slide, DICOM SIM
colour mode, Split screen,
PC-free presentation,
Auto screen fit and Auto
focus, Real time keystone
correction, Gesture
Presenter, NFC, Screen
Mirroring via Miracast

3-in-1 USB display, A/V
mute slide, DICOM SIM
colour mode, Split screen,
PC-free presentation,
Auto screen fit and Auto
focus, Real time keystone
correction, Gesture
Presenter, NFC, Screen
Mirroring via Miracast

3-in-1 USB display, A/V
mute slide, DICOM SIM
colour mode, Split screen,
PC-free presentation,
Auto screen fit and Auto
focus, Real time keystone
correction, Gesture
Presenter, NFC

3-in-1 USB display, A/V
mute slide, DICOM SIM
colour mode, Split screen,
PC-free presentation

תכונות אחרות

39 / 30

39 / 30

39 / 30

39 / 30

 חסכוני/ ) רגילdB( רמת רעש

1.8

1.8

1.8

1.8

)משקל (ק"ג

292 x 213 x 44

292 x 213 x 44

292 x 213 x 44

292 x 213 x 44

)מידות (ר × ע × ג במ"מ

295W / 208W

295W / 208W

295W / 208W

0.34W

0.34W

0.34W

277W / 200W  חסכוני/ צריכת אנרגיה מצב רגיל
0.34W

,צריכת אנרגיה במצב המתנה
כבוי

דגם

EB-2155W

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

16:10

16:10

4:3

4:3

4:3

יחס גובה רוחב אמיתי

5,000 / 3,600

4,200 / 2,700

5,500 / 3,800

5,000 / 3,800

4,200 / 2,700

/ 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

 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 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
Home Screen, Gesture
Presenter, A/V mute,
Presenter, 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 function, Faroudja, Schedule function,
Focus help, Real time
Focus help, Real time
keystone correction,
keystone correction,
Quick corner, PC-free
Quick corner, PC-free
presentation, 3-in-1 USB
presentation, 3-in-1 USB
display, PC-free presentation, display, PC-free presentation,
Stream and share connectivity 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

תכונות אחרות

39 / 29

37 / 29

37 / 28

 חסכוני/ ) רגילdB( רמת רעש

37 / 29

39 / 29

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

316W / 228W

צריכת אנרגיה מצב
 חסכוני/ רגיל

0.31W

0.31W

0.31W

0.31W

0.31W

צריכת אנרגיה במצב
 כבוי,המתנה

26

27

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)

16:10

16:10

16:10

16:10

16:10

5,500 / 3,800

5,000 / 3,800

5,000 / 3,800

4,200 / 3,100

5,500 / 3,800

15,000:1

15,000:1

15,000:1

15,000:1

15,000:1

5,000 / 10,000

5,000 / 10,000

5,000 / 10,000

5,000 / 10,000

5,000 / 10,000

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

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

45 - 260"

30 - 300”

Optical x1.6

Optical x1.6

Optical x1.6

Optical x1.6

Optical x1.6

Automatic ±30°
Automatic ±20°

Automatic ±30°
Automatic ±20°

Automatic ±30°
Automatic ±20°

Automatic ±30°
Automatic ±20°

Automatic ±30°
Automatic ±20°

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

16W

16W

16W

16W

16W

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

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

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)

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

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

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

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

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)

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, 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

39 / 29

39 / 29

39 / 29

37 / 29

39 / 29

4.7

4.7

4.6

4.6

4.6

377 x 291.5 x 110

377 x 291.5 x 110

377 x 291.5 x 110

377 x 291.5 x 110

377 x 291.5 x 110

425W / 323W

405W / 323W

405W / 323W

405W / 323W

405W / 323W

0.31W

0.31W

0.31W

0.31W

0.31W

דגם

EB-L1105U

EB-L1100U

EB-5530U

EB-5520W

EB-5510

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WXGA (1280 x 800)

XGA (1024 x 768)

רזולוציה

16:10

16:10

16:10

16:10

4:3

יחס גובה רוחב אמיתי

6,000 / 4,200

6,000 / 4,200

5,500 / 3,700

5,500 / 3,700

5,500 / 3,700

/ תפוקת אור צבעוני (לומן) רגיל
חסכוני

2,500,000:1

2,500,000:1

15,000:1

15,000:1

15,000:1

יחס ניגודיות

20,000 / 30,000

20,000 / 30,000

5,000 / 10,000

5,000 / 10,000

5,000 / 10,000

 לייזר (שעות) מצב/ חיי מנורה
 חסכוני/ רגיל

1.44 - 2.32

1.44 - 2.32

1.26 - 2.3:1

1.26 - 2.30:1

1.27 - 2.59:1

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 x1.8

Optical x1.8

Optical x2

זום

Manual ±45°
Manual ±30

Manual ±45°
Manual ±30°

Manual ±30°
Manual ±30°

Manual ±30°
Manual ±30°

Manual ±30°
Manual ±30°

תיקון עיוות אנכי תיקון עיוות
טרפז אופקי

± 67% Vertical
± 30% Horizontal

± 67% Vertical
± 30% Horizontal

± 50% Vertical
± 10% Horizontal

± 50% Vertical
± 10% Horizontal

± 58% Vertical
± 38% Horizontal

הטיית עדשה

10W

10W

10W

10W

10W

יציאת רמקול

HDBaseT, BNC in,
VGA in, VGA out, 5-BNC,
HDMI in, DVI in,
2x HDMI, RS-232C,
VGA out, VGA in,
Wired remote in, HDBaseT,
Ethernet interface Screen Mirroring via Miracast,
(100 Base-TX / 10 Base-T),
USB 2.0 Type A, USB 2.0
RS-232C
Type B (Service Only)

VGA in, VGA out, 5-BNC,
2x HDMI, RS-232C,
Wired remote in, HDBaseT,
Screen Mirroring via
Miracast, USB 2.0 Type A,
USB 2.0 Type B (Service
Only)

VGA in, VGA out, 5-BNC,
2x HDMI, RS-232C,
Wired remote in

קישוריות

HDBaseT, BNC in,
HDMI in, DVI in,
VGA out, VGA in,
Ethernet interface
(100 Base-TX / 10 Base-T),
RS-232C
Stereo mini in x 3,
Stereo mini out

Stereo mini in x 3,
Stereo mini out

Stereo mini in x 2,
Stereo mini out

Stereo mini in x 2,
Stereo mini out

Stereo mini in x 2,
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 MultiPC Projection, iProjection
App for iOS, Android and
Chromebooks

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

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

Epson פתרונות תוכנה של

Laser Light Source,
Laser Light Source,
Interchangeable lens options Interchangeable lens options
including zero offset UST
including zero offset UST
lens, Powered zoom, Focus lens, Powered zoom, Focus
& lens shift, Split screen,
& lens shift, Split screen,
Point correction, Curved
Point correction, Curved
surface & corner wall
surface & corner wall
correction, Lens Memory,
correction, Lens Memory,
Integrated camera for colour Integrated camera for colour
calibration, 4K enhancement, calibration, 4K enhancement,
360° installation, Edge
360° installation, Edge
blending, Portrait projection
blending, Portrait projection

Digital split screen,
Schedule function,
DICOM colour mode,
Lens shift lock, Quick corner,
Arc correction, Cable cover
included

Digital split screen,
Schedule function,
DICOM colour mode,
Lens shift lock, Quick corner,
Arc correction, Cable cover
included

Digital split screen,
Schedule function,
DICOM colour mode,
Lens shift lock, Quick corner,
Arc correction, Cable cover
included

תכונות אחרות

34 / 28

34 / 28

38 / 28

38 / 28

38 / 28

 חסכוני/ ) רגילdB( רמת רעש

20.1

20.1

6.9

6.9

6.7

)משקל (ק"ג

586 x 492 x 211

586 x 492 x 211

472 x 354 x 134

472 x 354 x 134

472 x 354 x 134

)מידות (ר × ע × ג במ"מ

454W / 313W

454W / 313W

411W / 309W

411W / 309W

0.50W

0.50W

0.47W

0.34W

411W / 309W  חסכוני/ צריכת אנרגיה מצב רגיל
0.34W

,צריכת אנרגיה במצב המתנה
כבוי

28

29

דגם

EB-L1505U

EB-L1500U

EB-L1405U

EB-L1300U

EB-L1200U

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

רזולוציה

16:10

16:10

16:10

16:10

16:10

יחס גובה רוחב אמיתי

12,000 / 8,400

12,000 / 8,400

8,000 / 5,600

8,000 / 5,600

7,000 / 4,900

/ תפוקת אור צבעוני (לומן) רגיל
חסכוני

2,500,000:1

2,500,000:1

2,500,000:1

2,500,000:1

2,500,000:1

יחס ניגודיות

20,000 / 30,000

20,000 / 30,000

20,000 / 30,000

20,000 / 30,000

20,000 / 30,000

 לייזר (שעות) מצב/ חיי מנורה
 חסכוני/ רגיל

1.57 - 2.56

1.57 - 2.56

1.44 - 2.32

1.44 - 2.32

1.44 - 2.32

רוחב-יחס הקרנה ביחס גובה
אמיתי

60 - 500"

60 - 500"

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 אנכי תיקון עיוות
טרפז אופקי

± 60% Vertical
± 18% Horizontal

± 60% Vertical
± 18% Horizontal

± 67% Vertical
± 30% Horizontal

± 67% Vertical
± 30% Horizontal

± 67% Vertical
± 30% Horizontal

הטיית עדשה

N/A

N/A

N/A

10W

10W

יציאת רמקול

HDBaseT, BNC in,
HDMI in, DVI in,
VGA out, VGA in,
Ethernet interface
(100 Base-TX / 10 Base-T),
RS-232C, HD-SDI

HDBaseT, BNC in,
HDMI in, DVI in,
VGA out, VGA in,
Ethernet interface
(100 Base-TX / 10 Base-T),
RS-232C, HD-SDI

HDBaseT, BNC in,
HDMI in, DVI in,
VGA out, VGA in,
Ethernet interface
(100 Base-TX / 10 Base-T),
RS-232C, HD-SDI

HDBaseT, BNC in,
HDMI in, DVI in,
VGA out, VGA in,
Ethernet interface
(100 Base-TX / 10 Base-T),
RS-232C

HDBaseT, BNC in,
HDMI in, DVI in,
VGA out, VGA in,
Ethernet interface
(100 Base-TX / 10 Base-T),
RS-232C

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

Laser Light Source,
Interchangeable lens
options, Powered zoom,
Focus & lens shift, Split
screen, Point correction,
Curved surface & corner
wall correction, Lens
Memory, Integrated camera
for colour calibration, 4K
enhancement, 360°
installation, Edge blending,
Portrait projection

Laser Light Source,
Interchangeable lens
options, Powered zoom,
Focus & lens shift, Split
screen, Point correction,
Curved surface & corner
wall correction, Lens
Memory, Integrated
camera for colour
calibration, 4K
enhancement, 360°
installation, Edge blending,
Portrait projection

Laser Light Source,
Interchangeable lens
options including zero
offset UST lens, Powered
zoom, Focus & lens shift,
Split screen, Point
correction, Curved surface
& corner wall correction,
Lens Memory, Integrated
camera for colour
calibration, 4K
enhancement, 360°
installation, Edge blending,
Portrait projection

Laser Light Source,
Interchangeable lens
options including zero
offset UST lens, Powered
zoom, Focus & lens shift,
Split screen, Point
correction, Curved surface
& corner wall correction,
Lens Memory, Integrated
camera for colour
calibration, 4K
enhancement, 360°
installation, Edge blending,
Portrait projection

Laser Light Source,
Interchangeable lens
options including zero
offset UST lens, Powered
zoom, Focus & lens shift,
Split screen, Point
correction, Curved surface
& corner wall correction,
Lens Memory, Integrated
camera for colour
calibration, 4K
enhancement, 360°
installation, Edge blending,
Portrait projection

תכונות אחרות

37 / 30

37 / 30

35 / 29

35 / 29

34 / 28

 חסכוני/ ) רגילdB( רמת רעש

20.6

20.6

20.6

20.7

20.6

)משקל (ק"ג

586 x 492 x 211

586 x 492 x 211

586 x 492 x 211

586 x 492 x 211

586 x 492 x 211

)מידות (ר × ע × ג במ"מ

908W / 597W

908W / 597W

625W / 417W

625W / 417W

0.50W

0.50W

0.50W

0.50W

566W / 384W  חסכוני/ צריכת אנרגיה מצב רגיל
0.50W

,צריכת אנרגיה במצב המתנה
כבוי

קישוריות
)Mini D-Sub15-pin( Monitor out  יציאת11

LAN (RJ45: 100Base-TX)  יציאת1

 יציאת אודיו12

)HDBaseT( HDBaseT  יציאת2

)5BNC( BNC  כניסת13

DVI 3

)Mini D-Sub 9-pin( RS-232C  יציאת14

HDMI  כניסת4

USB Type A 15

Service  יציאת5

USB Type B 16

Monitor out SDI 6

Video Composite  כניסת17

3G-SDI (EB-L1505/L1500/L1405,	 7
)EB-L25000U, EB-Z10000U/Z10005U

S-Video 18

)stereo mini( Remote  יציאת8

 עבור אלחוט אופציונליUSB Type A 19

 כניסת אודיו9

) (לוח וירטואליDIV  יציאת20

)Mini D-Sub15-pin(  כניסת מחשב10

 יציאת סינכרון/  כניסת21

EB-1400 סדרת
21

10

8 19 14

15

16 9 1

11 17

12 20

4

4

9

EB-1460Ui הדגם המוצג הוא

EB-1700 סדרת

17

10

16

15

4

9

EB-1795F הדגם המוצג הוא

30

סדרת EB-2000
2

12 4

4

1

16 9

הדגם המוצג הוא EB-2265U
11

סדרת EB-5500

5

13

8

4

14

9

12

10

4

11

14

2

10

1

10

הדגם המוצג הוא EB-5530U

סדרת EB-L1000
6

8

13 14

5

4

9

11 12

3

2

1

9 10 9

הדגם המוצג הוא EB-L1505U

31

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.

מנורות מקוריות של Epson

הרכבה על תקרה

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 על התקרה.
)EB-1700 Series (ELPMB23 / ELPPT01
)EB-2000 Series (ELPMB23
)EB-5500 Series (ELPMB22 / ELPMB30
EB-L1000 Series ceiling mount (ELPMB47/
)ELPMB48

מתאם  LANאלחוטי ELPAP10

רמקולים ELPSP02

בצע מצגות מהירות ,אלחוטיות ומאובטחות דרך
 Multi-PC Projectionאו האפליקציה iProjection
של  Epsonבעזרת מתאם  USBקל להתקנה.

רמקולים קומפקטיים אלה מוסיפים אודיו עוצמתי
לכל פתרון למרחב פגישות.
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1הסקר נערך על-ידי  Futuresource Consulting Limitedבתקופה שבין  2001עד 2 / .2015בהירות הצבעים (תפוקת אור צבעוני) נמדדה על-פי .IDMS 15.4
בהירות הצבע עשויה להשתנות בהתאם לתנאי השימוש .מקרני  3LCDמובילים עסקיים ולתחום החינוך של  Epsonבהשוואה למקרנים מובילים בעלי שבב DLP
אחד בהתבסס על נתוני  NPDעבור יוני  2013עד מאי  ,2014ונתוני  PMA Researchלרבעון ראשון עד שלישי לשנת  .2013למידע נוסף בקר באתר
4 / .Epson3 / www.epson.co.il/cloמכירת לוחות וירטואליים על-ידי Microsoft7 / .Aberdeen Research6 / .Crowne Plaza5 / .Sommers & Jenkins
/ .IDC9 / Cornell University8 / .Office PPC 10 .IBM11 / .Gensler 2013 Workplace Study / 12 .Jigsaw24 / 13/ .Kinvey 14Information Week State of
/ .Unified Communications Report 2014 15 .Warranty offers are not available for all countriesצור קשר עם נציג Epson המקומי16 / .מגע אצבע אינו
זמין בכל הדגמים 17 /מחייב את אפליקציית  iProjectionוחיבור לאינטרנט – תואם רק למכשירי  IOSו Android -וייתכן שתחול מגבלה על שיתוף קבצים.
 Miracast™18 /זמין במכשירים נבחרים התומכים ב Android 4.2+ -ו Microsoft Windows 8.1.+. Intel® WiDi+ -מחייב מערכת התומכת בIntel® WiDi -
המפעילה את 19 / .Microsoft Windows 7+ה EB-L1505U / EB-L1500U -הוא הדגם הלייזר הראשון והיחיד עם  12,000לומן  WUXGA 3LCDשקיים בשוק
החל מדצמבר 20 / .2015לא זמין בכל המוצרים .בדוק את המפרטים בעמודים .29-24
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

רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת  Seiko Epson Corporationאו לבעליהם בהתאמה.
פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.
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