DATASHEET / BROCHURE

EB-535W

 תובישי ירדחבו תותיכב ההובג תוכיאב תוגצמ תגצהל ילאידיא הז יתילכת-בר ןרקמ
.םינטק
 קינעהל ידכ טרדנטסכ תולולכה תופסונ תונוכת לש עפשו הלועמ תוכיאב תונומת קפסמ - EB-535Wה
 הבכרהל ןתינו ,םינטק תובשי ירדחלו תותיכל ילאידיא ןרקמה .םפסכל רתוי ההובג הרומת םישמתשמל
 .רתוי לודג הדובע בחרמ ריתוהל ידכ ריקל ךומס ןחלוש לע הבצהל וא הרקת לע וא ריק לע
ההובג תוכיאב הנומת
 םיעבצ םע הלועמ תוכיאב תוריהב תונומת גיצמו ,ונלש  3LCDתייגולונכט תא ללוכ  EB-535Wםגדה
 ההובג ינועבצו ןבל רוא תקופתל תודוה תוריהבב ראומה רדחב םג בטיה תיארנ הנומתה .רתוי םיקיודמ
 רצק חווטל ונלש השדחה השדעלו הובג תוידוגינ סחיל תודוה םירורב הנומתה יטרפ .הווש הדימב
.רפושמ דוקימו רתוי תודח תונומת תקפסמה
ךפסכל רתוי ההובג הרומת
 היגרנא ךסוח ןרקמה .ןוכסיח בצמב שומיש תועש  10,000דע תקפסמ  EB-535Wםגדב הרונמה
 היצקנופה .ןכותה גוסל םאתהב רואה תקופת לש תיטמוטוא המאתה ידי-לע תוגצמה תנרקה ךלהמב
 ןרקמהש תעב היגרנאב ךוסחל ידכ - 70%ב הרונמה תא תמעמעמו תגצמה תא ההשמ  A/Vטקש בצמ
 רוביחב ךרוצ אלל ,ןרקמה ךרד תורישי וידוא תעמשה רשפאמ  16Wלש הנבומ לוקמר .שומישב וניא
 גיצמל תרשפאמה הנוכת ,הזירכ תכרעמל ןרקמה תא ךפוה ןופורקימה טלק .םיפסונ םיינוציח םילוקמר
 .התיכה תביבס לכב תולקב עמשיהל
םילק שומישו הנקתה
 עונמל ידכו םלשומ ןפואב תבצועמה הנומת לבקל ידכ יכנאו יקפוא זפרט תוויע ןוקית ללוכ - EB-535Wה
 ןרקממ )ךסמה לע הגוצת(  OSDלש תורדגהה תא קיתעהל ןתינ ,םינרקמ רפסמ תרדגה תעב .תוויע
 הנרקהל הנכות .םירחאה םינרקמה תא דרפנב רידגהל ךירצ ךניאש רמולכ ,םירחא םיבר םינרקמל דחא
 בשחמ  PC,בשחמ תוברל ,םירישכמ העבראמ תינמז-וב ןכות תנרקה תרשפאמ םיבורמ םיבשחממ
.ןופטראמסו טלבט

תוירקיע תונוכת
ןפוד תאצוי הנומת תוכיא
 תונומת הגיצמ  Epsonלש  3LCDתייגולונכט
רתוי םיקיודמ םיעבצו רתוי תוריהב
ינועבצו ןבל רוא לש הווש הדימב ההובג הקופת
 הרורב הרוצב תנרקומה הנומתה תא תוארל ןתינ
תוריהבב ראומה רדחב וליפא
רתוי םירורב םיטרפ
 16,000:1לש רתוי הובג תוידוגינ סחי
 לועפת תולע םתועמשמ רתוי םיכורא הרונמ ייח
רתוי הכומנ
 בצמב תועש  10,000לש הרונמ ייח תלחות
ליגר בצמב תועש /5,000ןוכסיח
הנקתהל תושימג תויורשפא
 םוקימל השדע תייטהל יכנאו יקפוא זפרט תוויע ןוקית
רשי אל חטשמ לע הבצהו ידצ

רצומה טרפמ

EB-535W

הקינכט
Projection System

3LCD Technology

LCD Panel

)0,59 inch with MLA (D8

עבצה תוריהב

)ןוכסיח( ןמול - 1.900ןמול 3.400

ןבל עבצ תוריהב

- ISO 21118:2012ל המאתהב )ןוכסיח( ןמול  - 1.900ןמול 3.400

IMAGE

היצולוזר

WXGA, 1280 x 800, 16:10

תוידוגינ תמר

16.000 : 1

הרונמ

)ןוכסח בצמ( םייח ךשמ ש , 10.000םייח ךשמ ש , 5.000טאו 215

זפרט ןונווכ

 horizontal ± 15 °ינדי  vertical: ± 15 °,ינדי

םיעבצ רוזחש

םיעבצ ןוילימ  1.07דע

ההובג הדרפה

HD ready

Aspect Ratio

16:10

הנרקהה סחי

0,48:1

 - ZOOMבירקת

Digital, Factor: 1 - 1,35

הקיטפוא

הנרקהה לדוג

53 inches - 116 inches

הבחר תיווז הנרקה קחרמ

)' ( 53 inch screenמ 0,5

היזיוולט הנרקה קחרמ

)' ( 116 inch screenמ 1,2

Projection Lens F Number

1,6

הבירצ חווט

מ"מ 6,4

תודקמתה

ינדי

Offset

9,51 : 1

-USBהגוצת תייצקנופ

לוק/רבכע/הנומת - 1:ב 3

םירוביח

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

תוירושיק

 תסינכ  Composite,תסינכ  HDMI,תסינכ  VGA,תאיצי  VGA (2x),תסינכ ),הריחב תורשפא( IEEE 802.11b/g/n
  (2x),ריעז ואירטס עקת לש עמש תסינכ ,ריעז ואירטס עקת לש עמש תאיצי  S-Video,תסינכ Component (2x),
 Cinchעמש תסינכ ,ןופורקימ תסינכ
Epson iProjection App

תיתשת/קוה דא

ADVANCED FEATURES
תוחיטב

המסיס תנגה ,יטוחלא  LANתחטבא ,תיטוחלא  LANתדיחי תליענ ,הנגה תיחמ ,הנגהKensington-

תונוכת

 יקפוא זפרט תוויע לש ןוקית ,תימניד הרונמ תרקב ,ילטיגיד םוז ,תישיא המאתהל ןתינה שמתשמ וגול ,הנבומ לוקמר
יטוחלא - LANב הכימת ,ןופורקימ תסינכ ,םימי תכיראמ הרונ ,יכנאו

תויביטקארטניא

אל

עבצ יבצמ

ןורטאית , sRGB,תוגצמ ,ימניד ,חול

היגרנא תכירצ

)הנתמה בצמב( טאו ), 0,28ןוכסיח( טאו , 221טאו 298

יללכ
תודימ

בחורXקמועXהבוג מ"מ 344 x 315 x 94

לקשמ

ג"ק 3,7

םישער תמצע

)Normal: 37 dB (A) - Economy: 29 dB (A

הלולכ הנכות

Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection

לוקמר

טאו 16

תוירחא

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

רחא
תוירחא לש תילנויצפוא הבחרה הנימז

הספוקב המ
 VGAלבכ
ירקיע רישכמ
ילמשח לבכ
תוללוס ללוכ קוחר טלש
הגוצת תוארוה
) (CDהנכת
) (CDשומיש תוארוה

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-535W

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

יטסיגול עדימ
V11H671040

SKU

8715946541440

רב-דוק

Units 1

הדיחי

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.

