DATASHEET

EB-680Wi

 הדימל תלבקל  HD Readyתוכיאב ןכות גיצמה יביטקארטניאו ינשדח הארוה ןורתפ
'.ץניא  100לש לדוג דע הבחרהל ןתינה לודג ךסמ לע הרישע
 - EB-680Wiה .םיטע ינשב שומישו עגמ תלוכי תועצמאב תיביטמיטלוא תויביטקארטניא עיצמ ןרקמה
 רצקה הנרקהה קחרמו  HD-ready WXGA,תייצולוזרו ןמול  3,200לש תוריהב תמרב ןייפאתמ
 לש תוידוגינ סחי .קהובו םיללצ םומינימ םעו דואמ רצק קחרממ תולודג תונומת גיצהל רשפאמ דחוימב
.תוריהבבו תודחב תונרקומה תונומתמ תונהיל םידימלתל םירשפאמ  HDMIתסינכו 14,000:1
תיתוכיאו הריהב הנומת
 ההובג ינועבצו ןבל רוא תקופת םע ההובג תוכיאב תונומת החיטבמ  Epsonלש  3LCDתייגולונכט
 השולש יפ םיריהבה םיעבצו ,םוי רואב וליפא תוריהב תונומתו םייח יאלמ םיעבצ תלבקל ,הווש הדימב
םירחתמ םינרקמל האוושהב 1ינש גיצהל ןתינ ',ץניא  100דע לש לדוג דע הבחרהל ןתינה ךסמ םע .
.תוכיאה לע תורשפתה אלל ,לצופמ ךסמ תועצמאב ןכות יגוס
םיטע ינשו תועבצא עגמ
 תעכ םיביגמ  Epsonלש םייביטקארטניאה םיטעה .ךסמה לע תורישי תורעה תפסוהל עבצאב שמתשה
 ינש וא ,דימלתו הרומ םילוכי םישדחה םיטעה ינש תועצמאב .םהב שמתשהל לקו בוט רתוי דוע
.טעה לש תונוש תונוכתב שמתשהלו תינמז-וב דובעל ,םידימלת
דחוימב ההובג תונימא
 בצמב תועש  10,000דע לש רתוי םיכורא הרונמ ייח םעו תרפושמ תונימאבו רתוי ךורא ןמז ךשמל גצה
 .ןוכסיח
הרישע הדימלו תויביטקארטניא
 החנמה תייצקנופ .תינמז-וב ןכותה תא ףתשל םידימלתלו םירומל תרשפאמ  Multi-PCהנרקהה תנכות
 ידכ םינרקמ ינש בלשל ןתינ .גיצהל ןכות הזיא םירחוב םהש ןוויכ ,הטילשב ראשיהל םירומל תרשפאמ
 ינש תינמז-וב גיצהל םירומל תרשפאמ לצופמה ךסמה תלוכי .תיביטקארטניאו הלודג ,תחא הגוצת רוציל
 .םיכמסמ תמלצממ פילק ואידיו וא סליטס תנומתו  PCבשחממ רועישה תינכות תמגוד ,םינוש ןכות יגוס
תילנויצפוא תיטוחלא תלוכי
 תועצמאב  Google Chromebooksךותמו םימכח םירישכמ ןווגממ יטוחלא ןכות לש הלק הגצה
 תייצקילפאiProjection.2

תוירקיע תונוכת
המיהדמ תוכיאבו 'ץניא  100דע לש לדוגב הגוצת
  3LCDתייגולונכט םע  HD-ready WXGAתייצולוזר
 Epsonלש
םיטע ינשו תועבצא עגמ
ךסמה לע תורישי תורעה תפסוהל עבצאב שומיש
דחוימב ההובג תונימא
רתוי םיכורא הרונמ ייחו תרפושמ תונימא
םיבורמ םיכסמ לש תויביטקארטניא
 ,תחא הגוצת רוציל ידכ םינרקמ ינש בלשל ןתינ
תיביטקארטניאו הלודג
)תילנויצפוא( תיטוחלא תוירושיק
 ןווגממ ןכות גיצהל תרשפאמ תיטוחלאה תלוכיה
םירישכמ

רצומה טרפמ

EB-680Wi

הקינכט

הספוקב המ

Projection System

3LCD Technology

LCD Panel

0,59 inch with D9

עבצה תוריהב

- ISO IDMS15.4ל המאתהב )ןוכסיח( ןמול - 1.800ןמול 3.200

ןבל עבצ תוריהב

- ISO 21118:2012ל המאתהב )ןוכסיח( ןמול  - 1.800ןמול 3.200

IMAGE

היצולוזר

WXGA, 1280 x 800, 16:10

תוידוגינ תמר

14.000 : 1

הרונמ

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

זפרט ןונווכ

 horizontal ± 3 °ינדי  vertical: ± 3 °,ינדי

םיעבצ רוזחש

םיעבצ ןוילימ  1.07דע

הנרקהה סחי

0,28 - 0,37:1

 - ZOOMבירקת

Digital, Factor: 1 - 1,35

הקיטפוא

הנרקהה לדוג

60 inches - 100 inches

הבחר תיווז הנרקה קחרמ

)' ( 60 inch screenמ 0,4

היזיוולט הנרקה קחרמ

)' ( 100 inch screenמ 0,6

הבירצ חווט

מ"מ 3,7

תודקמתה

ינדי

Offset

5,8 : 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

OPTIONAL ACCESSORIES

תוירושיק

  Composite,תסינכ  HDMI (3x),תסינכ  VGA,תאיצי  VGA (2x),תסינכ ),הריחב תורשפא( IEEE 802.11b/g/n
  (3x),ריעז ואירטס עקת לש עמש תסינכ ,ריעז ואירטס עקת לש עמש תאיצי  RGB, MHL,תאיצי  RGB (2x),תסינכ
 syncתאיצי  sync,תסינכ ,ןופורקימ 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

םייביטקארטניא םיטע
ילמשח לבכ
תוללוס ללוכ קוחר טלש
 SMART Notebook software entitlement
booklet
 USBלבכ
עגמ תדיחי
טע שגמ
הריהמ הלחתהל ךירדמ
ריקל קיזחמ
Warranty card
) (CDשמתשמל ךירדמ
ירקיע רישכמ

 שמתשמ וגול  CEC,םאות ,הנבומ לוקמר ,תיטמוטוא הסינכ תריחב ,תיטמוטוא תוריהב תמאתה AV Mute Slide,
 תרדגה ,תימניד הרונמ תרקב ,םיכמסמ תמלצמ םאות , Direct Power on/off,ילטיגיד םוז ,תישיא המאתהל ןתינה
 ,ןופורקימ תסינכ  MHL,ואידיו/וידוא קשממ ,םימי תכיראמ הרונ ,יביטקארטניא ,תיבה ךסמ ,הלק OSD
יוצח ךסמ תייצקנופ , PC Interactive,םיבורמ םיכסמ לש תויביטקארטניא

תויביטקארטניא

עבצא עגמו טע  -ןכ

עבצ יבצמ

ןבל חול , sRGB,תוגצמ ,ימניד ,עונלוק ,חול

היגרנא תכירצ

)הנתמה בצמב( טאו ), 0,39ןוכסיח( טאו , 230טאו 317

ELPSP02
V12H467040
Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
 Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui /
14xxUi
V12H773010
Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Air Filter - ELPAF49
V13H134A49
Replacement Pen Tip - ELPPS03 (Teflon) x 2 pieces
V12H775010
Replacement Pen Tip - ELPPS04 (Felt) x 4 pieces
V12H776010
Table Mount for Ultra-short-throw Series - ELPMB29
V12H516040

יללכ
תודימ

בחורXקמועXהבוג מ"מ 367 x 400 x 187

לקשמ

ג"ק 5,8

םישער תמצע

)Normal: 35 dB (A) - Economy: 28 dB (A

הלולכ הנכות

Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection

לוקמר

טאו 16

עבצ

רופא  /ןבל

יטסיגול עדימ
SKU

V11H742040

דוק-רב

8715946605173

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

 IDMS 15.4.יפ-לע הדדמנ )ינועבצ רוא תקופת( םיעבצה תוריהב  1.
 Epsonינרקמ .שומישה יאנתל םאתהב תונתשהל היושע עבצה תוריהב
םינרקמל האוושהב םיקסעל ןהו ךוניחה םוחתב ןה םיליבומ 3LCD
 2013ינוי רובע  NPDינותנ לע ססבתהב דחא  DLPבבש ילעב םיליבומ
תנשל ישילש דע ןושאר ןועברל  PMA Researchינותנו  2014,יאמ דע
 www.epson.co.il/cloרתאב רקב ףסונ עדימל 2013.
 iOSהלעפהה תוכרעמ םע םירישכמב הנימז  iProjectionתייצקילפא  2.
- Google Chromebooks.ב םגו - Androidו

