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תכונות עיקריות

עלויות תפעול מופחתות ושלוות נפש
טכנולוגיית לייזר נטולת תחזוקה מספקת חיים 

ארוכים יותר ושלוות נפש
תצוגת לייזר מרהיבה בגודל של עד 100 אינץ'

רזולוציית Full HD WUXGA באמצעות טכנולוגיית 
3LCD של Epson

שיעורים ללא מטרדים
קישוריות פשוטה והגדרה קלה

הגברת השילוב ושיתוף הפעולה
שיתוף תוכן בו-זמנית ממגוון רחב של מכשירים

מסך מפוצל
שתי תצוגות באחת - קרנה בו-זמנית של תמונות 

מקורות שונים

פתרון תצוגה אינטראקטיבי ונטול תחזוקה המנצל מסך גדול הניתן להרחבה עד גודל 
של 100 אינץ' כדי להעשיר למידה ללא הפרעות.

פתרון תצוגת לייזר אינטראקטיבי להקרנה ממרחק אולטרה קצר מבטל את הטרדה והעלויות הכרוכות 
בתחזוקה, מעניק שיעורים בשיתוף פעולה על תצוגות גדולות הניתנות להרחבה, כדי לעודד ולקדם 

שיתוף גדול יותר והשתתפות ערה יותר בכיתה. המקרן כולל יכולות לאינטראקטיביות של שני עטים 
ומגע אצבעות, רזולוציית Full HD WUXGA, יכולת להציג משני מקורות על מסך אחד, וקישוריות 

אלחוטית אופציונלית.

מעוררים את הכיתה לחיים עם תמונות הניתנות להגדלה של עד 100 אינץ'
באמצעות תצוגת הלייזר שניתנת להגדלה תוכל לוודא שהתלמידים יכולים לקרוא את כל מה שמוצג על 

המסך, וליהנות מהשילוב של רזולוציית Full HD WUXGA ו- 4,000 לומן של בהירות. טכנולוגיית 
3LCD של Epson מפיקה עוצמה גבוהה במידה שווה של אור לבן וצבעוני (CLO).

שיעורים ללא מטרדים
ניתן להתחיל את השיעור ללא עיכובים הודות לקישוריות קלה והגדרה פשוטה. תכונת הפעלה 

אוטומטית מפעילה את המכשיר מייד כשמזוהה חיבור הכבל. קישוריות HDMI מאפשרת לתלמידים 
ליהנות מתוכן ברור וחד יותר, ורמקול משולב של 16W וכניסת מיקרופון מבטלים את הצורך בהתקנת 

אודיו נוספת.

שיתוף פעולה חלק וקל
קישוריות אלחוטית דרך מחבר USB מאפשרת חיבור קל של מגוון מכשירים ניידים בעזרת אפליקציית 

iProjection 1 שלEpson. תוכנת ההקרנה Multi-PC מאפשרת למורים ולתלמידים לשתף את התוכן 
בו-זמנית. פונקציית המנחה מאפשרת למורים להישאר בשליטה, לבחור איזה תוכן התלמידים יכולים 

להציג, לרבות שיתוף פעולה עם מחשבים ניידים ומכשירים ניידים אחרים באמצעות הוספת הערות על 
לוח וירטואלי. שני עטים ומגע אצבעות מאפשרים למורים ולתלמידים להוסיף הערות ישירות על המסך.

מסך מפוצל
הצג בו-זמנית תוכן משני מקורות, למשל תוכנית השיעור ושידור חי ממצלמת מסמכים, ללא צורך בשני 

מכשירי תצוגה נפרדים.



EB-710Ui

מה בקופסה

יחידת מגע
עטים אינטראקטיביים

כבל חשמלי
שלט רחוק כולל סוללות

SMART Notebook software entitlement 
booklet

USB כבל
מדריך להתחלה מהירה

Warranty card
CD Manual

מחזיק לקיר
מגש עט

מכשיר עיקרי

מפרט המוצר

טכניקה
3LCD Technology Projection System

0,67 inch with MLA (D10) LCD Panel

IMAGE
DMS15.4I -4.000 לומן- 2.800 לומן (חיסכון) בהתאמה ל בהירות הצבע

ISO 21118:2012 -4.000 לומן - 2.800 לומן (חיסכון) בהתאמה ל בהירות צבע לבן
WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 רזולוציה

2.500.000 : 1 רמת ניגודיות
° horizontal ± 3 ידני ,° vertical: ± 3 ידני כוונון טרפז

עד 1.07 מיליון צבעים שחזור צבעים
Full HD הפרדה גבוהה

אופטיקה
0,27 - 0,37:1 יחס ההקרנה

Digital, Factor: 1 - 1,35 ZOOM - תקריב
70 inches - 100 inches גודל ההקרנה
(inch screen 70 ) '0,4 מ מרחק הקרנה זווית רחבה

(inch screen 100 ) '0,6 מ מרחק הקרנה טלוויזיה
1,6 Projection Lens F Number

4,2 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 (2x), 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, יציאת VGA, כניסת HDMI (3x), כניסת S-Video, 
MHL, 2) יציאת שמע של תקע סטריאו זעיר, כניסת שמע של תקע סטריאו זעירx), כניסת מיקרופון, ממשק מגע, 

sync יציאת ,sync 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

כיול אוטומטי, הפעלה אוטומטית, התאמת בהירות אוטומטית, בחירת כניסה אוטומטית, רמקול מובנה, לוגו משתמש 
הניתן להתאמה אישית, זום דיגיטלי, Direct Power on/off, תואם מצלמת מסמכים, התקנה ללא דרייברים, תמיכה 

בשני עטים, הגדרת OSD קלה, תמיכה במגע אצבע, מסך הבית, אינטראקטיבי, כניסת מיקרופון, אינטראקטיביות 
 ,Chromebook עבור iProjection הערות ללא צורך במחשב, אפליקציית ,PC Interactive ,של מסכים מרובים

iProjection פונקציית מסך חצוי, אפליקציית

תכונות

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

כללי
423 ואט, 332 ואט (חיסכון), 0,5 ואט (במצב המתנה) צריכת אנרגיה

494 x 437 x 175 מ"מ גובהXעומקXרוחב מידות
11,2 ק"ג משקל

Normal: 39 dB (A) - Economy: 30 dB (A) עצמת רעשים
Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection תוכנה כלולה

16 ואט רמקול
לבן / אפור צבע

אחר
60 חודשים שירות אצל הספק או 12.000 ש

זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות
אחריות



EB-710Ui OPTIONAL ACCESSORIES

Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040

ELPSP02
V12H467040

Replacement Pen Tip - ELPPS04 (Felt) x 4 pieces
V12H776010

Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010

Replacement Pen Tip - ELPPS03 (Teflon) x 2 pieces
V12H775010

Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010

Air Filter - ELPAF43
V13H134A43

מידע לוגיסטי

V11H877040 SKU

8715946641058 בר-קוד

סין ארץ מוצא

1.  - מחייב את אפליקציית iProjection וחיבור לאינטרנט – תואם רק
למכשירי Android ,IOS ו- Google Chromebook וייתכן שתחול מגבלה

על שיתוף קבצים.

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


