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EB-1795F

 םיאצמנה םייקסע םישמתשמ רובע דחוימב דיינו םכח  Full HD1080pןרקמ
.תיתימא תודיינו ,הלק הרדגה ,הלועמ הנומת תוכיא בלשמה ,תועיסנב
 עיצמ ,חוקלה רתאב תוגצמ םיכרועו תועיסנב תעה לכ םיאצמנה םישנאל םלשומ הז דחוימב דיינ ןרקמ
 .תמדקתמ תוילנויצקנופו הביהרמ הנומת תוכיא ,לק לקשמו דחוימב קד בוציע לש חצנמ בוליש
 תפסותבו ןמז תכסוחה הריהמ הרדגה ,תינבומ תיטוחלא תוירושיקו הליגר תיטוח תוירושיק תועצמאב
.תועצקוהמ תוגצמ תרבעהל ילאידיאה ילכה והז ,תומדקתמ תונוכת לש ןווגמ
ןפוד תאצוי הנומת תוכיא
 הווש הדימב ההובג ינועבצו ןבל רוא תקופתמו םימישרמ םייעבט םיעבצמ ,הלועמ הנומת תוכיאמ הנהית
 לש ןמאנ רוזחש תקפסמ םיעבצה תייגולונכט  Epson.לש  3LCDתייגולונכטל תודות ,ןמול  3,200לש
 תודח תונרקומה תונומתה  10,000:1לש תוידוגינ סחי םעו ,תואריהל םירומא םה ובש ןפואב םיעבצה
.תוריהבו
הלק הרדגה
 לכב הלקל ןרקמה תרדגה תא תוכפוה  Screen Fitתנוכתו יכנאו יקפוא זפרט תוויע לש יטמוטוא ןוקית
 השיגפב םיפתתשמה לכש ךכ רתוי רצק קחרממ הלודג הנומת ןירקמ רצק חווטמ הנרקהה סחי .םוקמ
 .םיפתתשמהמ קחרה םוחה תא םינווכמו המידק םינופה רורוואה יחתפ .ןרקמה ירוחאמ תבשל םילוכי
 לק רוביח תרשפאמ  NFCתנוכתו ,תוא טלק ההזמ אוה רשאכ ןרקמה תא הליעפמ תיטמוטוא הלעפה
.תינבומ  Wi-Fiתוירושיק תועצמאב םידיינ םירישכמ םע
רתוי תומכח תוגצמ
 תורוקמ ינש גצה .םיידיה תועונת תרזעב תורישי תגצמב םדקתהל םישמתשמל תרשפאמ "גיצמ תווחמ"
 תועצמאב דיינ רישכממ ןכות תולקב ףתשל לכות ףסונבו ,לצופמ ךסמ תועצמאב הז דצל הז םינותנ
 ןועטל תעב הבו םידיינ םירישכממ יתוכיא וידואו ואידיו ןכות גיצהל רשפאמ  MHLקשממ .ךסמ ףוקיש
.םתוא
שממ לש תודיינ
 קית .תועיסנב םיאצמנה םישנאל ילאידיאה ןרקמל ותוא םיכפוה לקה לקשמהו דחוימב קדה בוציעה
.דיינ בשחמ לש ליגר קיתל תולקב םיאתמ ןרקמה ףסונבו ,לולכ האישנה

תוירקיע תונוכת
ןפוד תאצוי הנומת תוכיא
 ינועבצ רואו ןבל רוא לש הווש הדימב ההובג הקופת
ןמול  3,200לש המצועב
גיצמ תווחמ
םיידי תעונת תרזעב תורישי תגצמב תומדקתה
זפרט תוויע לש יכנאו יקפוא ןוקית
םיתוויע ןקתלו תויפוקשו תונומת רשייל ןתינ
תיטוחלא תוירושיק
ןרקמל לק יטוחלא רוביח רשפאמ NFC
דחוימב קדו לקשמ לק הנבמ
דיינה בשחמה םע דחיב קיתל סנכנ

רצומה טרפמ

EB-1795F

ADVANCED FEATURES
תונוכת

  JPEG,תגצה ,ידיימ יוביכ/הלעפה ,תיבה ךסמ ,גיצמ תווחמ ,םיכמסמ תמלצמ םאות ,הנבומ לוקמר AV mute slide,
  Chromebook, Quickרובע  iProjectionתייצקילפא ,בשחמ אלל  MHL,ואידיו/וידוא קשממ ,םימי תכיראמ הרונ
 iProjectionתייצקילפא, יטוחלא - LANב הכימת ,יוצח ךסמ תייצקנופ ,ךסמ ףוקיש Corner,

תוחיטב

המסיס תנגה ,יטוחלא  LANתחטבא ,הנגהKensington-

דממ-תלת

אל

עבצ יבצמ

, sRGB, DICOM SIMתוגצמ ,ימניד ,עונלוק ,חול

תודימ

בחורXקמועXהבוג מ"מ 292 x 213 x 44

יללכ
לקשמ

ג"ק 1,8

היגרנא תכירצ

)הנתמה בצמב( טאו ), 0,34ןוכסיח( טאו , 208טאו 295

םישער תמצע

)Normal: 39 dB (A) - Economy: 30 dB (A

הלולכ הנכות

EasyMP Multi PC Projection

Projection System

3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter

LCD Panel

0,59 inch with C2 Fine

עבצה תוריהב

)ןוכסיח( ןמול - 1.900ןמול 3.200

ןבל עבצ תוריהב

)ןוכסיח( ןמול  - 1.900ןמול 3.200

הקינכט

IMAGE

היצולוזר

Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9

תוידוגינ תמר

10.000 : 1

הרונמ

)ןוכסח בצמ( םייח ךשמ ש , 7.000םייח ךשמ ש , 4.000טאו 214

זפרט ןונווכ

 horizontal ± 20 °יטמוטוא  vertical: ± 30 °,יטמוטוא

םיעבצ רוזחש

םיעבצ ןוילימ  1.07דע

הנרקהה סחי

1,04 - 1,26:1

 - ZOOMבירקת

Manual, Factor: 1 - 1,2

הקיטפוא

הנרקהה לדוג

30 inches - 300 inches

הבחר תיווז הנרקה קחרמ

'מ ' - 6,8מ 0,7

היזיוולט הנרקה קחרמ

'מ ' - 8,2מ 0,8

וטופלט/הבחר השדע הנרקה קחרמ )' ( 60 inch screenמ ' - 1,62מ 1,35
Projection Lens F Number

1,58 - 1,7

הבירצ חווט

מ"מ  - 16,22מ"מ 13,52

תודקמתה

ענוממ

Offset

10 : 1

-USBהגוצת תייצקנופ

לוק/רבכע/הנומת - 1:ב 3

םירוביח

 ואירטס עקת לש עמש תסינכ  Composite,תסינכ  HDMI,תסינכ  VGA,תסינכ  B,גוס  A, USB 2.0גוס USB 2.0

תוירושיק

 , Miracast, MHL, Near Field Communication (NFC), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wirelessריעז
)LAN b/g/n (2.4GHz
Epson iProjection App

תיתשת/קוה דא

תוירחא

ש  1.000וא םישדוח : 12הרונמ ,קפסה לצא תוריש םישדוח 24

רחא
תוירחא לש תילנויצפוא הבחרה הנימז

הספוקב המ
ילמשח לבכ
תוללוס ללוכ קוחר טלש
האישנ קית
 VGAלבכ
) (CDהנכת

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-1795F

Setting Plate - ELPPT01
V12H003D01
Air Filter - ELPAF53
V13H134A53
ELPLP94
V13H010L94
Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23

יטסיגול עדימ
SKU

V11H796040

דוק-רב

8715946629933

אצומ ץרא

םיניפיליפה


  2םינובה בוחר
  52522ןג תמר


Epson

לארשי ןוספא

:טנרטניאב הכימת

epsonsupport4@ag-m.co.il

”: 03-6144300םח וק“ ןופלט רפסמ
www.epson.co.il


תרבחל םיכייש םימושר רחסמ ינמיסו םיירחסמ םינמיס .Seiko Epson Corporationהמאתהב םהילעבל וא
.שארמ העדוה אלל תונתשהל םייושע םירצומה יטרפ

