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תכונות עיקריות

איכות תמונה יוצאת דופן
תפוקה גבוהה במידה שווה של אור לבן ואור צבעוני 

בעוצמה של 3,000 לומן
תיקון אופקי ואנכי של עיוות טרפז

ניתן ליישר תמונות ושקופיות ולתקן עיוותים
מבנה קל משקל ודק במיוחד

נכנס לתיק ביחד עם המחשב הנייד
אפליקציית iProjection בחינם

הצגה אלחוטית מסמארטפונים וממחשבי טבלט
יכולת מסך מפוצל

הצגת תמונות בו-זמנית משני מקורות שונים

מקרן HD Ready אולטרה נייד, עבור משתמשים עסקיים הנמצאים בנסיעות, 
המשלב תכונות חכמות, איכות תמונה מעולה, הגדרה קלה, וניידות אמיתית.

עובדים הנמצאים כל העת בנסיעות ועורכים מצגות באתר הלקוח, יכולים ליהנות ממקרן אולטרה נייד, 
המציע שילוב מנצח של עיצוב דק במיוחד ומשקל קל, איכות תמונה מרהיבה ופונקציונליות מתקדמת. 
באמצעות קישוריות חוטית רגילה וקישוריות אלחוטית מובנית, הגדרה מהירה החוסכת זמן ובתוספת 

מגוון של תכונות מתקדמות, זהו הכלי האידיאלי להעברת מצגות מהוקצעות.

איכות תמונה יוצאת דופן
תיהנה מאיכות תמונה מעולה, מצבעים טבעיים מרשימים ומתפוקת אור לבן וצבעוני גבוהה במידה שווה 

של 3,000 לומן, תודות לטכנולוגיית 3LCD של Epson. טכנולוגיית הצבעים מספקת שחזור נאמן של 
הצבעים באופן שבו הם אמורים להיראות, ועם יחס ניגודיות של 10,000:1 התמונות המוקרנות חדות 

ובהירות.

הגדרה פשוטה
תיקון אוטומטי של עיוות טרפז אופקי ואנכי הופכות את הגדרת המקרן לקלה בכל מקום. יחס ההקרנה 
מטווח קצר מקרין תמונה גדולה ממרחק קצר יותר כך שכל המשתתפים בפגישה יכולים לשבת מאחורי 

המקרן. פתחי האוורור הפונים קדימה ומכוונים את החום הרחק מהמשתתפים. הפעלה אוטומטית 
מפעילה את המקרן כאשר הוא מזהה קלט אות.

מצגות חכמות יותר
המשתמשים יכולים להציג שני מקורות נתונים זה לצד זה באמצעות מסך מפוצל, וממשק MHL מאפשר 

להציג תוכן וידיאו ואודיו איכותי ממכשירים ניידים ובה בעת לטעון אותם.

ניידות של ממש
העיצוב הדק במיוחד והמשקל הקל הופכים אותו למקרן האידיאלי לאנשים הנמצאים בנסיעות. תיק 

הנשיאה כלול, ובנוסף המקרן מתאים בקלות לתיק רגיל של מחשב נייד.



EB-1780W

מה בקופסה

כבל חשמלי
שלט רחוק כולל סוללות

תיק נשיאה
VGA כבל

(CD) תכנה

מפרט המוצר

טכניקה
3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter Projection System

0,59 inch with C2 Fine LCD Panel

IMAGE
3.000 לומן- 1.900 לומן (חיסכון) בהירות הצבע
3.000 לומן - 1.900 לומן (חיסכון) בהירות צבע לבן

WXGA, 1280 x 800, 16:10 רזולוציה
10.000 : 1 רמת ניגודיות

206 ואט, 4.000 ש משך חיים, 7.000 ש משך חיים (מצב חסכון) מנורה
° horizontal ± 30 ידני ,° vertical: ± 30 אוטומטי כוונון טרפז

עד 1.07 מיליון צבעים שחזור צבעים
HD ready הפרדה גבוהה

אופטיקה
1,04 - 1,26:1 יחס ההקרנה

Manual, Factor: 1 - 1,2 ZOOM - תקריב
30 inches - 300 inches גודל ההקרנה

0,7 מ' - 6,8 מ' מרחק הקרנה זווית רחבה
0,8 מ' - 8,2 מ' מרחק הקרנה טלוויזיה

(inch screen 60 ) '1,35 מ' - 1,62 מ מרחק הקרנה עדשה רחבה/טלפוטו
1,58 - 1,7 Projection Lens F Number

13,52 מ"מ - 16,22 מ"מ טווח צריבה
ידני התמקדות

10 : 1 Offset

קישוריות
3 ב- 1: תמונה/עכבר/קול USB-פונקציית תצוגה

USB 2.0 סוג A, USB 2.0 סוג B, כניסת VGA, כניסת HDMI, כניסת Composite, כניסת שמע של תקע סטריאו 
(MHL, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wireless LAN b/g/n (2.4GHz ,זעיר

חיבורים

אד הוק/תשתית Epson iProjection App

ADVANCED FEATURES
Kensington-הגנה, אבטחת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה בטיחות

לא תלת-ממד
AV Mute Slide, רמקול מובנה, תואם מצלמת מסמכים, הצגת JPEG, ממשק אודיו/וידיאו MHL, ללא מחשב, 

Quick Corner, פונקציית מסך חצוי, iProjecton מוגדר על-ידי קוד QR
תכונות

sRGB, DICOM SIM ,לוח, קולנוע, דינמי, מצגות מצבי צבע

כללי
277 ואט, 200 ואט (חיסכון), 0,34 ואט (במצב המתנה) צריכת אנרגיה

292 x 213 x 44 מ"מ גובהXעומקXרוחב מידות
1,8 ק"ג משקל

Normal: 39 dB (A) - Economy: 30 dB (A) עצמת רעשים
EasyMP Multi PC Projection תוכנה כלולה

1 ואט רמקול
White / Black Colour

אחר
24 חודשים שירות אצל הספק, מנורה: 12 חודשים או 1.000 ש

זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות
אחריות



EB-1780W OPTIONAL ACCESSORIES

Setting Plate - ELPPT01
V12H003D01

ELPLP94
V13H010L94

Air Filter - ELPAF53
V13H134A53

Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23

מידע לוגיסטי

V11H795040 SKU

8715946629919 בר-קוד

הפיליפינים ארץ מוצא

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

רחוב הבונים 2  
רמת גן 52522 

Epson 
אפסון ישראל 

תמיכה באינטרנט: 
epsonsupport4@ag-m.co.il 

מספר טלפון “קו חם”: 03-6144300 
www.epson.co.il


