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EB-2055

תכונות עיקריות

תצוגה בגודל של עד 300 אינץ' ואיכות נהדרת
XGA עם רזולוציית Epson 3 שלLCD טכנולוגיית

בהירות יוצאת מהכלל של 5,000 לומן
הקרנת תמונות נועזות וצבעוניות אפיל בחדרים 

מוארים היטב
קישוריות להזרמה ולשיתוף

כולל קישוריות אלחוטית ו- HDMI כפול
מסך בית ומסך מפוצל

גישה קלה ומהירה למבחר פונקציות שימושיות
מחוות מציג

שימוש אינטואיטיבי במחוות כדי לשלוט במקרן

מקרן זה מספק מצגות מושלמות, ומציע בהירות של 5,000 לומן ותכונות 
אינטואיטיביות דוגמת מחוות מציג.

הבא צבעים בהירים ותמונות חדות לכל חדר ישיבות עם המקרן העסקי והסופר-בהיר שלנו, המציע 
רמת בהירות נהדרת של 5,000 לומן ורזולוציית XGA. הדגם EB-2055 מיועד להקרנת תמונה בגודל 

הניתן להרחבה מרשימה של עד 300 אינץ', ומציע קישוריות אלחוטית להזרמה ולשיתוף, באמצעות 
.Epson iProjection או אפליקציית Epson של Multi-PC הקרנת

תצוגה בגודל של עד 300 אינץ' ואיכות מדהימה
טכנולוגיית 3LCD של Epson מבטיחה תוכן איכותי, צבעים מלאי חיים יותר ותמונות בהירות יותר. 

קישוריות HDMI מבטיחה תוכן חד וברור יותר, אפילו בגודל תמונה מקסימלי של 300 אינץ'.

הגדרה וקישוריות פשוטות
 Epson של Multi-PC מציע קישוריות אלחוטית להזרמה ולשיתוף, באמצעות הקרנת EB-2055 הדגם

או אפליקציית Epson iProjection שלנו ושני חיבורי HDMI. גם ההגדרה פשוטה הודות לתכנות 
הכוללות הפעלה אוטומטית, סיוע למיקוד, תיקון עיוות טרפז והתאמה למסך - ומאפשרת למשתמש 

להקרין מצגות במהירות וביעילות.

שמירה על עלויות נמוכות
 הצג למשך זמן ארוך יותר ובאמינות משופרת ועם חיי מנורה ארוכים יותר של עד 10,000 שעות במצב

חיסכון.

מסך הבית
מסך הבית מציע גישה מהירה וקלה למגוון של פונקציות שימושיות, דוגמת מקורות חיבור. בנוסף, 

החיבור האלחוטי מתבצע בקלות באמצעות המידע המוצג על המסך.

מחוות מציג
החלף שקופיות בעזרת תנועת יד פשוטה, והפוך מצגות חכמות יותר למציאות, על-ידי שחרור המציג 

מהצורך להשתמש בשלט רחוק או בעכבר.

ערך מוסף של גמישות
תוכנת ההקרנה Multi-PC המגיעה יחד עם הדגם EB-2055 מאפשרת לחבר עד 50 מחשבים ולחלק 

את המסך לקבלת יכולת להקרין במסך מפוצל - כלומר קבלת יעילות חסכונית וגמישות הטובות בהרבה 
לעומת הצגה על מסך שטוח.



EB-2055

מה בקופסה

VGA כבל
כבל חשמלי

שלט רחוק כולל סוללות
(CD) תכנה

Warranty card
(CD) מדריך למשתמש

W-LAN יחידת
מכשיר עיקרי

מפרט המוצר

טכניקה
3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter Projection System

0,63 inch with D10 LCD Panel

IMAGE
DMS15.4I -5.000 לומן- 3.800 לומן (חיסכון) בהתאמה ל בהירות הצבע

ISO 21118:2012 -5.000 לומן - 3.800 לומן (חיסכון) בהתאמה ל בהירות צבע לבן
XGA, 1024 x 768, 4:3 רזולוציה

15.000 : 1 רמת ניגודיות
300 ואט, 5.000 ש משך חיים, 10.000 ש משך חיים (מצב חסכון) מנורה

° horizontal ± 20 אוטומטי ,° vertical: ± 30 אוטומטי כוונון טרפז
עד 1.07 מיליון צבעים שחזור צבעים

4:3 Aspect Ratio

אופטיקה
1,38 - 2,24:1 יחס ההקרנה

Digital, Factor: 1 - 1,6 ZOOM - תקריב
30 inches - 300 inches גודל ההקרנה
(inch screen 30 ) '0,8 מ מרחק הקרנה זווית רחבה

(inch screen 300 ) '8,5 מ מרחק הקרנה טלוויזיה
1,51 - 1,99 Projection Lens F Number

18,2 מ"מ - 29,2 מ"מ טווח צריבה
ידני התמקדות

8,6 : 1 Offset

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

USB 2.0 סוג A, USB 2.0 סוג B, RS-232C, ממשק Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), ממשק Gigabit 
Ethernet, WLAN (אפשרות בחירה), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, כניסת VGA (2x), יציאת VGA, 

כניסת HDMI (2x), כניסת Composite, כניסת RGB (2x), יציאת RGB, MHL, יציאת שמע של תקע סטריאו זעיר, 
(2x), Wireless LAN b/g/n (2.4GHz) כניסת שמע של תקע סטריאו זעיר

חיבורים

אד הוק/תשתית Epson iProjection App

ADVANCED FEATURES
Kensington-הגנה, חסימת שדה שירות, הגנה על סיסמה, Padlock, Security cable hole, נעילת יחידת LAN 

אלחוטית, אבטחת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה
בטיחות

AV mute slide, הפעלה אוטומטית, בחירת כניסה אוטומטית, תיקון טרפז אוטומטי, רמקול מובנה, תואם CEC, 
Direct Power on/off, תואם מצלמת מסמכים, התאמה למסך, הקפאת תמונה, מחוות מציג, מסך הבית, הצגת 

JPEG, נורה מאריכת ימים, Mail notification function, ניהול רשת, אפליקציית iProjection עבור 
Chromebook, Quick Corner, Slide show, פונקציית מסך חצוי, תמיכה ב- LAN אפליקציית ,אלחוטי 

iProjection

תכונות

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

כללי
405 ואט, 323 ואט (חיסכון), 0,5 ואט (במצב המתנה) צריכת אנרגיה

377 x 291 x 101 מ"מ גובהXעומקXרוחב מידות
4,3 ק"ג משקל

Normal: 39 dB (A) - Economy: 29 dB (A) עצמת רעשים
Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection תוכנה כלולה

16 ואט רמקול
לבן צבע

אחר
36 חודשים שירות אצל הספק או 8.000 ש, מנורה: 12 חודשים או 1.000 ש

זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות
אחריות



EB-2055 OPTIONAL ACCESSORIES

Air Filter - ELPAF41
V13H134A41

Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

Soft Carry Case - ELPKS68
V12H001K68

Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23

Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13

Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14

ELPLP95
V13H010L95

Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040

מידע לוגיסטי

V11H821040 SKU

8715946628608 בר-קוד

סין ארץ מוצא

1.  - היישום iProjection זמין בהתקנים עם מערכות ההפעלה iOS ו-
Android

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


