DATASHEET / BROCHURE

EB-2055

 תונוכתו ןמול  5,000לש תוריהב עיצמו ,תומלשומ תוגצמ קפסמ הז ןרקמ
.גיצמ תווחמ תמגוד תויביטיאוטניא
 עיצמה ,ונלש ריהב-רפוסהו יקסעה ןרקמה םע תובישי רדח לכל תודח תונומתו םיריהב םיעבצ אבה
 לדוגב הנומת תנרקהל דעוימ  EB-2055םגדה  XGA.תייצולוזרו ןמול  5,000לש תרדהנ תוריהב תמר
 תועצמאב ,ףותישלו המרזהל תיטוחלא תוירושיק עיצמו ',ץניא  300דע לש המישרמ הבחרהל ןתינה
 Epson iProjection.תייצקילפא וא  Epsonלש  Multi-PCתנרקה
המיהדמ תוכיאו 'ץניא  300דע לש לדוגב הגוצת
 .רתוי תוריהב תונומתו רתוי םייח יאלמ םיעבצ ,יתוכיא ןכות החיטבמ  Epsonלש  3LCDתייגולונכט
'.ץניא  300לש ילמיסקמ הנומת לדוגב וליפא ,רתוי רורבו דח ןכות החיטבמ  HDMIתוירושיק
תוטושפ תוירושיקו הרדגה
  Epsonלש  Multi-PCתנרקה תועצמאב ,ףותישלו המרזהל תיטוחלא תוירושיק עיצמ  EB-2055םגדה
 תונכתל תודוה הטושפ הרדגהה םג  HDMI.ירוביח ינשו ונלש  Epson iProjectionתייצקילפא וא
 שמתשמל תרשפאמו  -ךסמל המאתהו זפרט תוויע ןוקית ,דוקימל עויס ,תיטמוטוא הלעפה תוללוכה
.תוליעיבו תוריהמב תוגצמ ןירקהל
תוכומנ תויולע לע הרימש
 בצמב תועש  10,000דע לש רתוי םיכורא הרונמ ייח םעו תרפושמ תונימאבו רתוי ךורא ןמז ךשמל גצה
.ןוכסיח
תיבה ךסמ
 ,ףסונב .רוביח תורוקמ תמגוד ,תוישומיש תויצקנופ לש ןווגמל הלקו הריהמ השיג עיצמ תיבה ךסמ
.ךסמה לע גצומה עדימה תועצמאב תולקב עצבתמ יטוחלאה רוביחה
גיצמ תווחמ
 גיצמה רורחש ידי-לע ,תואיצמל רתוי תומכח תוגצמ ךופהו ,הטושפ די תעונת תרזעב תויפוקש ףלחה
.רבכעב וא קוחר טלשב שמתשהל ךרוצהמ
תושימג לש ףסומ ךרע
 קלחלו םיבשחמ  50דע רבחל תרשפאמ  EB-2055םגדה םע דחי העיגמה  Multi-PCהנרקהה תנכות
 הברהב תובוטה תושימגו תינוכסח תוליעי תלבק רמולכ  -לצופמ ךסמב ןירקהל תלוכי תלבקל ךסמה תא
.חוטש ךסמ לע הגצה תמועל

תוירקיע תונוכת
תרדהנ תוכיאו 'ץניא  300דע לש לדוגב הגוצת
 XGAתייצולוזר םע  Epsonלש  3LCDתייגולונכט
ןמול  5,000לש ללכהמ תאצוי תוריהב
 םירדחב ליפא תוינועבצו תוזעונ תונומת תנרקה
בטיה םיראומ
ףותישלו המרזהל תוירושיק
לופכ - HDMIו תיטוחלא תוירושיק ללוכ
לצופמ ךסמו תיב ךסמ
תוישומיש תויצקנופ רחבמל הריהמו הלק השיג
גיצמ תווחמ
ןרקמב טולשל ידכ תווחמב יביטיאוטניא שומיש

רצומה טרפמ

EB-2055

הקינכט
Projection System

3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter

LCD Panel

0,63 inch with D10

עבצה תוריהב

- DMS15.4Iל המאתהב )ןוכסיח( ןמול - 3.800ןמול 5.000

ןבל עבצ תוריהב

- ISO 21118:2012ל המאתהב )ןוכסיח( ןמול  - 3.800ןמול 5.000

IMAGE

היצולוזר

XGA, 1024 x 768, 4:3

תוידוגינ תמר

15.000 : 1

הרונמ

)ןוכסח בצמ( םייח ךשמ ש , 10.000םייח ךשמ ש , 5.000טאו 300

זפרט ןונווכ

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

םיעבצ רוזחש

םיעבצ ןוילימ  1.07דע

Aspect Ratio

4:3

הנרקהה סחי

1,38 - 2,24:1

 - ZOOMבירקת

Digital, Factor: 1 - 1,6

הקיטפוא

הנרקהה לדוג

30 inches - 300 inches

הבחר תיווז הנרקה קחרמ

)' ( 30 inch screenמ 0,8

היזיוולט הנרקה קחרמ

)' ( 300 inch screenמ 8,5

Projection Lens F Number

1,51 - 1,99

הבירצ חווט

מ"מ  - 29,2מ"מ 18,2

תודקמתה

ינדי

Offset

8,6 : 1

-USBהגוצת תייצקנופ

לוק/רבכע/הנומת - 1:ב 3

םירוביח

  Gigabitקשממ  (100 Base-TX / 10 Base-T), Ethernetקשממ  B, RS-232C,גוס  A, USB 2.0גוס USB 2.0

תוירושיק

  VGA,תאיצי  VGA (2x),תסינכ ), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n,הריחב תורשפא( , WLANEthernet
 ,ריעז ואירטס עקת לש עמש תאיצי  RGB, MHL,תאיצי  RGB (2x),תסינכ  Composite,תסינכ  HDMI (2x),תסינכ
) (2x), Wireless LAN b/g/n (2.4GHzריעז ואירטס עקת לש עמש תסינכ
Epson iProjection App

תיתשת/קוה דא

ADVANCED FEATURES
תוחיטב

  LANתדיחי תליענ , Padlock, Security cable hole,המסיס לע הנגה ,תוריש הדש תמיסח ,הנגהKensington-
המסיס תנגה ,יטוחלא  LANתחטבא ,תיטוחלא

תונוכת

  CEC,םאות ,הנבומ לוקמר ,יטמוטוא זפרט ןוקית ,תיטמוטוא הסינכ תריחב ,תיטמוטוא הלעפה AV mute slide,
 תגצה ,תיבה ךסמ ,גיצמ תווחמ ,הנומת תאפקה ,ךסמל המאתה ,םיכמסמ תמלצמ םאות Direct Power on/off,
 רובע  iProjectionתייצקילפא ,תשר לוהינ , Mail notification function,םימי תכיראמ הרונ JPEG,
 תייצקילפא, יטוחלא - LANב הכימת ,יוצח ךסמ תייצקנופ Chromebook, Quick Corner, Slide show,
iProjection

עבצ יבצמ

, sRGB, DICOM SIMתוגצמ ,הנומת ,ימניד ,חול

היגרנא תכירצ

)הנתמה בצמב( טאו ), 0,5ןוכסיח( טאו , 323טאו 405

יללכ
תודימ

בחורXקמועXהבוג מ"מ 377 x 291 x 101

לקשמ

ג"ק 4,3

םישער תמצע

)Normal: 39 dB (A) - Economy: 29 dB (A

הלולכ הנכות

Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection

לוקמר

טאו 16

עבצ

ןבל

תוירחא

ש  1.000וא םישדוח : 12הרונמ ,ש  8.000וא קפסה לצא תוריש םישדוח 36

רחא
תוירחא לש תילנויצפוא הבחרה הנימז

הספוקב המ
 VGAלבכ
ילמשח לבכ
תוללוס ללוכ קוחר טלש
) (CDהנכת
Warranty card
) (CDשמתשמל ךירדמ
 W-LANתדיחי
ירקיע רישכמ

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-2055

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

יטסיגול עדימ

1.  -  םושייהiProjection  הלעפהה תוכרעמ םע םינקתהב ןימזiOS וAndroid

V11H821040

SKU

8715946628608

רב-דוק

ןיס

אצומ ץרא

Epson

לארשי ןוספא
טנרטניאב הכימת:
epsonsupport4@ag-m.co.il
”םח וק“ ןופלט רפסמ: 03-6144300
www.epson.co.il

 םינובה בוחר2 
 ןג תמר52522 

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

