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תכונות עיקריות

תצוגה בגודל של עד 100 אינץ' ובאיכות מדהימה
 3LCD עם טכנולוגיית HD-ready WXGA רזולוציית

Epson של
מגע אצבעות ושני עטים

שימוש באצבע להוספת הערות ישירות על המסך
אמינות גבוהה במיוחד

אמינות משופרת וחיי מנורה ארוכים יותר
אינטראקטיביות של מסכים מרובים

ניתן לשלב שני מקרנים כדי ליצור תצוגה אחת, 
גדולה ואינטראקטיבית

קישוריות אלחוטית (אופציונלית)
היכולת האלחוטית מאפשרת להציג תוכן ממגוון 

מכשירים

פתרון הוראה חדשני ואינטראקטיבי המציג תוכן באיכות HD Ready לקבלת למידה 
עשירה על מסך גדול הניתן להרחבה עד גודל של 100 אינץ'.

 EB-680Wi -המקרן מציע אינטראקטיביות אולטימטיבית באמצעות יכולת מגע ושימוש בשני עטים. ה
מתאפיין ברמת בהירות של 3,200 לומן ורזולוציית HD-ready WXGA, ומרחק ההקרנה הקצר 

במיוחד מאפשר להציג תמונות גדולות ממרחק קצר מאוד ועם מינימום צללים ובוהק. יחס ניגודיות של 
14,000:1 וכניסת HDMI מאפשרים לתלמידים ליהנות מתמונות המוקרנות בחדות ובבהירות.

תמונה בהירה ואיכותית
טכנולוגיית 3LCD של Epson מבטיחה תמונות באיכות גבוהה עם תפוקת אור לבן וצבעוני גבוהה 

במידה שווה, לקבלת צבעים מלאי חיים ותמונות בהירות אפילו באור יום, וצבעים הבהירים פי שלושה 
. עם מסך הניתן להרחבה עד גודל של עד 100 אינץ', ניתן להציג שני 1בהשוואה למקרנים מתחרים

סוגי תוכן באמצעות מסך מפוצל, ללא התפשרות על האיכות.

מגע אצבעות ושני עטים
השתמש באצבע להוספת הערות ישירות על המסך. העטים האינטראקטיביים של Epson מגיבים כעת 

עוד יותר טוב וקל להשתמש בהם. באמצעות שני העטים החדשים יכולים מורה ותלמיד, או שני 
תלמידים, לעבוד בו-זמנית ולהשתמש בתכונות שונות של העט.

אמינות גבוהה במיוחד
 הצג למשך זמן ארוך יותר ובאמינות משופרת ועם חיי מנורה ארוכים יותר של עד 10,000 שעות במצב

חיסכון. 

אינטראקטיביות ולמידה עשירה
תוכנת ההקרנה Multi-PC מאפשרת למורים ולתלמידים לשתף את התוכן בו-זמנית. פונקציית המנחה 

מאפשרת למורים להישאר בשליטה, כיוון שהם בוחרים איזה תוכן להציג. ניתן לשלב שני מקרנים כדי 
ליצור תצוגה אחת, גדולה ואינטראקטיבית. יכולת המסך המפוצל מאפשרת למורים להציג בו-זמנית שני 
סוגי תוכן שונים, דוגמת תוכנית השיעור ממחשב PC ותמונת סטילס או וידיאו קליפ ממצלמת מסמכים. 

יכולת אלחוטית אופציונלית
הצגה קלה של תוכן אלחוטי ממגוון מכשירים חכמים ומתוך Google Chromebooks באמצעות 

.2iProjectionאפליקציית 



EB-680Wi

מה בקופסה

עטים אינטראקטיביים
כבל חשמלי

שלט רחוק כולל סוללות
SMART Notebook software entitlement 

booklet
USB כבל
יחידת מגע

מגש עט
מדריך להתחלה מהירה

מחזיק לקיר
Warranty card

(CD) מדריך למשתמש
מכשיר עיקרי

OPTIONAL ACCESSORIES

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

מפרט המוצר

טכניקה
3LCD Technology Projection System
0,59 inch with D9 LCD Panel

IMAGE
ISO IDMS15.4 -3.200 לומן- 1.800 לומן (חיסכון) בהתאמה ל בהירות הצבע

ISO 21118:2012 -3.200 לומן - 1.800 לומן (חיסכון) בהתאמה ל בהירות צבע לבן
WXGA, 1280 x 800, 16:10 רזולוציה

14.000 : 1 רמת ניגודיות
215 ואט, 5.000 ש משך חיים, 10.000 ש משך חיים (מצב חסכון) מנורה

° horizontal ± 3 ידני ,° vertical: ± 3 ידני כוונון טרפז
עד 1.07 מיליון צבעים שחזור צבעים

אופטיקה
0,28 - 0,37:1 יחס ההקרנה

Digital, Factor: 1 - 1,35 ZOOM - תקריב
60 inches - 100 inches גודל ההקרנה
(inch screen 60 ) '0,4 מ מרחק הקרנה זווית רחבה

(inch screen 100 ) '0,6 מ מרחק הקרנה טלוויזיה
3,7 מ"מ טווח צריבה

ידני התמקדות
5,8 : 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 (3x), כניסת Composite, 

 ,(3x) יציאת שמע של תקע סטריאו זעיר, כניסת שמע של תקע סטריאו זעיר ,RGB, MHL יציאת ,(RGB (2x כניסת
sync יציאת ,sync כניסת מיקרופון, כניסת

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, התאמת בהירות אוטומטית, בחירת כניסה אוטומטית, רמקול מובנה, תואם CEC, לוגו משתמש 
הניתן להתאמה אישית, זום דיגיטלי, Direct Power on/off, תואם מצלמת מסמכים, בקרת מנורה דינמית, הגדרת 

OSD קלה, מסך הבית, אינטראקטיבי, נורה מאריכת ימים, ממשק אודיו/וידיאו MHL, כניסת מיקרופון, 
אינטראקטיביות של מסכים מרובים, PC Interactive, פונקציית מסך חצוי

תכונות

כן - עט ומגע אצבע אינטראקטיביות
לוח, קולנוע, דינמי, מצגות, sRGB, לוח לבן מצבי צבע

כללי
317 ואט, 230 ואט (חיסכון), 0,39 ואט (במצב המתנה) צריכת אנרגיה

367 x 400 x 187 מ"מ גובהXעומקXרוחב מידות
5,8 ק"ג משקל

Normal: 35 dB (A) - Economy: 28 dB (A) עצמת רעשים
Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection תוכנה כלולה

16 ואט רמקול
לבן / אפור צבע

מידע לוגיסטי

V11H742040 SKU

8715946605173 בר-קוד

הפיליפינים ארץ מוצא

.IDMS 15.4 1.  בהירות הצבעים (תפוקת אור צבעוני) נמדדה על-פי
Epson בהירות הצבע עשויה להשתנות בהתאם לתנאי השימוש. מקרני

3LCD מובילים הן בתחום החינוך והן לעסקים בהשוואה למקרנים
מובילים בעלי שבב DLP אחד בהתבסס על נתוני NPD עבור יוני 2013
עד מאי 2014, ונתוני PMA Research לרבעון ראשון עד שלישי לשנת

www.epson.co.il/clo 2013. למידע נוסף בקר באתר
iOS זמינה במכשירים עם מערכות ההפעלה iProjection 2.  אפליקציית

.Google Chromebooks -וגם ב Android -ו

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


