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תכונות עיקריות

חוויית נפלאה של המסך הגדול
החל בסרטים ועד למצגות עסקיות - תשומת הלב של 

כולם מובטחת
בהירות אפילו באור ובתאורה היקפית

תפוקה גבוהה במידה שווה של אור לבן ואור צבעוני 
בעוצמה של 3,600 לומן
ציוד היי-טק במחיר נוח
מקרן XGA הגורם הנאה

פתרון ארוך טווח
1צפייה בסרט כל יום למשך 15 שנים

נייד ומהיר להגדרה
העברה בתיק נשיאה ומחוון לתיקון עיוות טרפז 

לצורך יישור קל

חווית המסך הגדול באמצעות מקרן איכותי עם רזולוציית XGA, גמיש ובעל תוחלת 
חיים ארוכה, המיועד לבית ולמשרד.

זהו מקרן שכל המשפחה יכולה ליהנות ממנו, החל מצפייה בסדרות טלוויזיה ועד למצגות חדות - מקרן 
ה- XGA כולל את הכלים המתאים לביצוע העבודה. אין צורך לדאוג לתאורה ההיקפית - הוא מפיק 

תצוגה בהירה וברורה הודות לטכנולוגיית 3LCD עם 3,600 לומן. המקרן גם קל להעברה ולהגדרה. 
ועם חיי מנורה ארוכים במידה שלא תאומן אתה מקבל תמורה נהדרת לכספך.

גדול יותר הוא טוב יותר
בין אם אתה צופה בשוברי קופות אהובים או מקרין מצגת, המקרן יכול להעניק תצוגה מרשימה בגדול 
300 אינץ'. גם האיכות נהדרת, הודות לטכנולוגיית 3LCD המאפשרת לתצוגה להיות בהירה יותר פי 

. נוסף לצבעים הבהירים ומלאי החיים, יחס ניגודיות של 15,000:1 2שלושה בהשוואה למוצרים מתחרים
מפיק צללים מוגדרים וצבעי שחור עמוקים. אין ספק שהמקרן ימשוך את תשומת הלב של כולם החל 

במשפחה וחברים ועד לעמיתים לעבודה ולקוחות.

תמונות איכותיות ובהירות
מקרן XGA עוצמתי זה שנמכר במחיר נוח, מספק תמונות בהירות להפליא ועם זאת מלאות צבע 

 ,3LCD ופרטים ברורים אפילו בחדרים מוארים היטב. כל היכולות האלה מתקבלות הודות לטכנולוגיית
המפיקה אור לבן וצבעוני גבוה במידה שווה בעוצמה של 3,600 לומן.

פתרון ארוך טווח
מחפש פתרון ארוך טווח, נטול מטרדים ובמחיר נוח לצורכי ההקרנה שלך? באמצעות תוחלת מקור אור 

 .1ארוכה של המנורה, תוכל לצפות בסרטים מדי יום למשך 15 שנים

הגדרה נטולת מאמץ
המקרן הזה תוכנן תוך מחשבה על ניידות ועל הגדרה קלה. תיק הנשיאה מאפשר העברה קלה מחדר 

לחדר, תיקון עיוות טרפז ממקם במהירות את התמונה בצורה נכונה והגישה לתוכן מתבצעת בקלות 
דרך כניסות HDMI. באמצעות מתאם אופציונלי מדגם ELPAP10, ניתן לקבל חיבור Wi-Fi המאפשר 

 .iProjection לשתף תוכן ממכשירים חכמים באמצעות אפליקציית



EB-X41

מה בקופסה

מכשיר עיקרי
כבל חשמלי

מדריך להתחלה מהירה
שלט רחוק כולל סוללות

(CD) הוראות שימוש
Warranty card

תיק נשיאה

מפרט המוצר

טכניקה
3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter Projection System

0,55 inch with MLA (D10) LCD Panel

IMAGE
DMS15.4I -3.600 לומן- 2.235 לומן (חיסכון) בהתאמה ל בהירות הצבע

ISO 21118:2012 -3.600 לומן - 2.235 לומן (חיסכון) בהתאמה ל בהירות צבע לבן
XGA, 1024 x 768, 4:3 רזולוציה

15.000 : 1 רמת ניגודיות
UHE, 210 ואט, 6.000 ש משך חיים, 10.000 ש משך חיים (מצב חסכון) מנורה

° horizontal ± 30 ידני ,° vertical: ± 30 אוטומטי כוונון טרפז
עד 1.07 מיליון צבעים שחזור צבעים

4:3 Aspect Ratio
מנורה מקור אור

אופטיקה
1,48 - 1,77:1 יחס ההקרנה

Manual, Factor: 1,2 ZOOM - תקריב
30 inches - 300 inches גודל ההקרנה

(inch screen 60 ) '1,8 מ' - 2,17 מ מרחק הקרנה עדשה רחבה/טלפוטו
1,49 - 1,72 Projection Lens F Number

16,9 מ"מ - 20,28 מ"מ טווח צריבה
ידני התמקדות

8 : 1 Offset

קישוריות
2 ב- 1: תמונה/עכבר USB-פונקציית תצוגה

USB 2.0 סוג A, USB 2.0 סוג B, כניסת VGA, כניסת HDMI, כניסת Composite, כניסת שמע Cinch, 
Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (אפשרות בחירה)

חיבורים

אד הוק/תשתית Epson iProjection App

ADVANCED FEATURES
Kensington-הגנה, Security cable hole, נעילת יחידת LAN אלחוטית, הגנת סיסמה בטיחות

לא תלת-ממד
AV mute slide, תיקון טרפז אוטומטי, רמקול מובנה, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, נורה מאריכת ימים, Quick 

Corner
תכונות

sRGB ,לוח, קולנוע, דינמי, מצגות מצבי צבע

כללי
-On mode power consumption as defined in JBMS ,(במצב המתנה) 282 ואט, 203 ואט (חיסכון), 0,2 ואט

84 257 ואט
צריכת אנרגיה

302 x 237 x 82 מ"מ גובהXעומקXרוחב מידות
2,5 ק"ג משקל

Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A) עצמת רעשים
2 ואט רמקול

לבן צבע

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

זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות
אחריות



EB-X41 OPTIONAL ACCESSORIES

Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

ELPLP96
V13H010L96

Air Filter - ELPAF32
V13H134A32

Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series
V12H001K69

Screen (80" Pantograph 16:10) - ELPSC24
V12H002S24

Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14

Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13

Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23

מידע לוגיסטי

V11H843040 SKU

8715946639550 בר-קוד

335 x 380 x 160 מ"מ מידות אריזה בודדת

3,74 ק"ג Carton Weight

הפיליפינים ארץ מוצא

 (6 x 13) 78 יחידה גודל המשטח

1.  מבוסס על צפייה בסרט באורך ממוצע של שעה ו- 45 דקות מדי יום
כאשר המנורה מוגדרת למצב חיסכון.

2.  בהירות הצבעים (תפוקת אור צבעוני) במצב הבהיר ביותר, נמדדה
על-ידי מעבדת צד שלישי על-פי IDMS 15.4. בהירות הצבעים תשתנה

בהתאם לאופן השימוש. מקרני 3LCD הנמכרים ביותר של Epson לעומת
מקרני DLP עם שבב יחיד נמכרים ביותר בהתבסס נתוני מכירות של

PMA Research 2016 לתקופה דצמבר 2015 עד נובמבר.

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


