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EB-535W

תכונות עיקריות

איכות תמונה יוצאת דופן
טכנולוגיית 3LCD של Epson מציגה תמונות 

בהירות יותר וצבעים מדויקים יותר
תפוקה גבוהה במידה שווה של אור לבן וצבעוני
ניתן לראות את התמונה המוקרנת בצורה ברורה 

אפילו בחדר המואר בבהירות
פרטים ברורים יותר

יחס ניגודיות גבוה יותר של 16,000:1
חיי מנורה ארוכים יותר משמעותם עלות תפעול 

נמוכה יותר
תוחלת חיי מנורה של 10,000 שעות במצב 

חיסכון/5,000 שעות במצב רגיל
אפשרויות גמישות להתקנה

תיקון עיוות טרפז אופקי ואנכי להטיית עדשה למיקום 
צדי והצבה על משטח לא ישר

מקרן רב-תכליתי זה אידיאלי להצגת מצגות באיכות גבוהה בכיתות ובחדרי ישיבות 
קטנים.

ה- EB-535W מספק תמונות באיכות מעולה ושפע של תכונות נוספות הכלולות כסטנדרט כדי להעניק 
למשתמשים תמורה גבוהה יותר לכספם. המקרן אידיאלי לכיתות ולחדרי ישבות קטנים, וניתן להרכבה 

על קיר או על תקרה או להצבה על שולחן סמוך לקיר כדי להותיר מרחב עבודה גדול יותר. 

תמונה באיכות גבוהה

הדגם EB-535W כולל את טכנולוגיית 3LCD שלנו, ומציג תמונות בהירות באיכות מעולה עם צבעים 
מדויקים יותר. התמונה נראית היטב גם בחדר המואר בבהירות הודות לתפוקת אור לבן וצבעוני גבוהה 

במידה שווה. פרטי התמונה ברורים הודות ליחס ניגודיות גבוה ולעדשה החדשה שלנו לטווח קצר 
המספקת תמונות חדות יותר ומיקוד משופר.

תמורה גבוהה יותר לכספך

המנורה בדגם EB-535W מספקת עד 10,000 שעות שימוש במצב חיסכון. המקרן חוסך אנרגיה 
במהלך הקרנת המצגות על-ידי התאמה אוטומטית של תפוקת האור בהתאם לסוג התוכן. הפונקציה 

מצב שקט A/V משהה את המצגת ומעמעמת את המנורה ב- 70% כדי לחסוך באנרגיה בעת שהמקרן 
אינו בשימוש. רמקול מובנה של 16W מאפשר השמעת אודיו ישירות דרך המקרן, ללא צורך בחיבור 

רמקולים חיצוניים נוספים. קלט המיקרופון הופך את המקרן למערכת כריזה, תכונה המאפשרת למציג 
להישמע בקלות בכל סביבת הכיתה. 

התקנה ושימוש קלים

ה- EB-535W כולל תיקון עיוות טרפז אופקי ואנכי כדי לקבל תמונה המעוצבת באופן מושלם וכדי למנוע 
עיוות. בעת הגדרת מספר מקרנים, ניתן להעתיק את ההגדרות של OSD (תצוגה על המסך) ממקרן 

אחד למקרנים רבים אחרים, כלומר שאינך צריך להגדיר בנפרד את המקרנים האחרים. תוכנה להקרנה 
ממחשבים מרובים מאפשרת הקרנת תוכן בו-זמנית מארבעה מכשירים, לרבות מחשב PC, מחשב 

טבלט וסמארטפון.



EB-535W

מה בקופסה

VGA כבל
מכשיר עיקרי
כבל חשמלי

שלט רחוק כולל סוללות
הוראות תצוגה

(CD) תכנה
(CD) הוראות שימוש

מפרט המוצר

טכניקה
3LCD Technology Projection System

0,59 inch with MLA (D8) LCD Panel

IMAGE
3.400 לומן- 1.900 לומן (חיסכון) בהירות הצבע

ISO 21118:2012 -3.400 לומן - 1.900 לומן (חיסכון) בהתאמה ל בהירות צבע לבן
WXGA, 1280 x 800, 16:10 רזולוציה

16.000 : 1 רמת ניגודיות
215 ואט, 5.000 ש משך חיים, 10.000 ש משך חיים (מצב חסכון) מנורה

° horizontal ± 15 ידני ,° vertical: ± 15 ידני כוונון טרפז
עד 1.07 מיליון צבעים שחזור צבעים

HD ready הפרדה גבוהה
16:10 Aspect Ratio

אופטיקה
0,48:1 יחס ההקרנה

Digital, Factor: 1 - 1,35 ZOOM - תקריב
53 inches - 116 inches גודל ההקרנה
(inch screen 53 ) '0,5 מ מרחק הקרנה זווית רחבה

(inch screen 116 ) '1,2 מ מרחק הקרנה טלוויזיה
1,6 Projection Lens F Number

6,4 מ"מ טווח צריבה
ידני התמקדות

9,51 : 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), Wireless LAN 
IEEE 802.11b/g/n (אפשרות בחירה), כניסת VGA (2x), יציאת VGA, כניסת HDMI, כניסת Composite, כניסת 

Component (2x), כניסת S-Video, 2) יציאת שמע של תקע סטריאו זעיר, כניסת שמע של תקע סטריאו זעירx), 
Cinch כניסת מיקרופון, כניסת שמע

חיבורים

אד הוק/תשתית Epson iProjection App

ADVANCED FEATURES
Kensington-הגנה, מחית הגנה, נעילת יחידת LAN אלחוטית, אבטחת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה בטיחות

רמקול מובנה, לוגו משתמש הניתן להתאמה אישית, זום דיגיטלי, בקרת מנורה דינמית, תיקון של עיוות טרפז אופקי 
ואנכי, נורה מאריכת ימים, כניסת מיקרופון, תמיכה ב- LAN אלחוטי

תכונות

לא אינטראקטיביות
לוח, דינמי, מצגות, sRGB, תיאטרון מצבי צבע

כללי
298 ואט, 221 ואט (חיסכון), 0,28 ואט (במצב המתנה) צריכת אנרגיה

344 x 315 x 94 מ"מ גובהXעומקXרוחב מידות
3,7 ק"ג משקל

Normal: 37 dB (A) - Economy: 29 dB (A) עצמת רעשים
Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection תוכנה כלולה

16 ואט רמקול

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

זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות
אחריות



EB-535W OPTIONAL ACCESSORIES

Lamp - ELPLP87
V13H010L87

Air Filter - ELPAF47
V13H134A47

Wall Mount - ELPMB45
V12H706040

Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23

Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13

Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14

Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09

Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040

מידע לוגיסטי

V11H671040 SKU

8715946541440 בר-קוד

Units 1 יחידה

סין 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


