DATASHEET / BROCHURE

EB-X41

 תלחות לעבו שימג  XGA,תייצולוזר םע יתוכיא ןרקמ תועצמאב לודגה ךסמה תיווח
.דרשמלו תיבל דעוימה ,הכורא םייח
 ןרקמ  -תודח תוגצמל דעו היזיוולט תורדסב הייפצמ לחה ,ונממ תונהיל הלוכי החפשמה לכש ןרקמ והז
 קיפמ אוה  -תיפקיהה הרואתל גואדל ךרוצ ןיא .הדובעה עוציבל םיאתמה םילכה תא ללוכ - XGAה
 .הרדגהלו הרבעהל לק םג ןרקמה .ןמול  3,600םע  3LCDתייגולונכטל תודוה הרורבו הריהב הגוצת
.ךפסכל תרדהנ הרומת לבקמ התא ןמואת אלש הדימב םיכורא הרונמ ייח םעו
רתוי בוט אוה רתוי לודג
 לודגב המישרמ הגוצת קינעהל לוכי ןרקמה ,תגצמ ןירקמ וא םיבוהא תופוק ירבושב הפוצ התא םא ןיב
 יפ רתוי הריהב תויהל הגוצתל תרשפאמה  3LCDתייגולונכטל תודוה ,תרדהנ תוכיאה םג '.ץניא 300
םירחתמ םירצומל האוושהב השולש 15,000:1 2לש תוידוגינ סחי ,םייחה יאלמו םיריהבה םיעבצל ףסונ .
 לחה םלוכ לש בלה תמושת תא ךושמי ןרקמהש קפס ןיא .םיקומע רוחש יעבצו םירדגומ םיללצ קיפמ
.תוחוקלו הדובעל םיתימעל דעו םירבחו החפשמב
תוריהבו תויתוכיא תונומת
 עבצ תואלמ תאז םעו אילפהל תוריהב תונומת קפסמ ,חונ ריחמב רכמנש הז יתמצוע  XGAןרקמ
  3LCD,תייגולונכטל תודוה תולבקתמ הלאה תולוכיה לכ .בטיה םיראומ םירדחב וליפא םירורב םיטרפו
.ןמול  3,600לש המצועב הווש הדימב הובג ינועבצו ןבל רוא הקיפמה
חווט ךורא ןורתפ
 רוא רוקמ תלחות תועצמאב ?ךלש הנרקהה יכרוצל חונ ריחמבו םידרטמ לוטנ ,חווט ךורא ןורתפ שפחמ
םינש  15ךשמל םוי ידמ םיטרסב תופצל לכות ,הרונמה לש הכורא. 1
ץמאמ תלוטנ הרדגה
 רדחמ הלק הרבעה רשפאמ האישנה קית .הלק הרדגה לעו תודיינ לע הבשחמ ךות ןנכות הזה ןרקמה
 תולקב תעצבתמ ןכותל השיגהו הנוכנ הרוצב הנומתה תא תוריהמב םקממ זפרט תוויע ןוקית ,רדחל
 רשפאמה  Wi-Fiרוביח לבקל ןתינ  ELPAP10,םגדמ ילנויצפוא םאתמ תועצמאב  HDMI.תוסינכ ךרד
  iProjection.תייצקילפא תועצמאב םימכח םירישכממ ןכות ףתשל

תוירקיע תונוכת
לודגה ךסמה לש האלפנ תייווח
 לש בלה תמושת  -תויקסע תוגצמל דעו םיטרסב לחה
תחטבומ םלוכ
תיפקיה הרואתבו רואב וליפא תוריהב
 ינועבצ רואו ןבל רוא לש הווש הדימב ההובג הקופת
ןמול  3,600לש המצועב
חונ ריחמב קט-ייה דויצ
האנה םרוגה  XGAןרקמ
חווט ךורא ןורתפ
םינש  15ךשמל םוי לכ טרסב הייפצ1
הרדגהל ריהמו דיינ
 זפרט תוויע ןוקיתל ןווחמו האישנ קיתב הרבעה
לק רושיי ךרוצל

רצומה טרפמ

EB-X41

הקינכט
Projection System

3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter

LCD Panel

)0,55 inch with MLA (D10

עבצה תוריהב

- DMS15.4Iל המאתהב )ןוכסיח( ןמול - 2.235ןמול 3.600

ןבל עבצ תוריהב

- ISO 21118:2012ל המאתהב )ןוכסיח( ןמול  - 2.235ןמול 3.600

IMAGE

היצולוזר

XGA, 1024 x 768, 4:3

תוידוגינ תמר

15.000 : 1

הרונמ

)ןוכסח בצמ( םייח ךשמ ש , 10.000םייח ךשמ ש , 6.000טאו UHE, 210

זפרט ןונווכ

 horizontal ± 30 °ינדי  vertical: ± 30 °,יטמוטוא

םיעבצ רוזחש

םיעבצ ןוילימ  1.07דע

Aspect Ratio

4:3

רוא רוקמ

הרונמ

הנרקהה סחי

1,48 - 1,77:1

 - ZOOMבירקת

Manual, Factor: 1,2

הנרקהה לדוג

30 inches - 300 inches

הקיטפוא

וטופלט/הבחר השדע הנרקה קחרמ )' ( 60 inch screenמ ' - 2,17מ 1,8
Projection Lens F Number

1,49 - 1,72

הבירצ חווט

מ"מ  - 20,28מ"מ 16,9

תודקמתה

ינדי

Offset

8 : 1

-USBהגוצת תייצקנופ

רבכע/הנומת - 1:ב 2

םירוביח

  Cinch,עמש תסינכ  Composite,תסינכ  HDMI,תסינכ  VGA,תסינכ  B,גוס  A, USB 2.0גוס USB 2.0

תוירושיק

)הריחב תורשפא( Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n
Epson iProjection App

תיתשת/קוה דא

ADVANCED FEATURES
תוחיטב

המסיס תנגה ,תיטוחלא  LANתדיחי תליענ , Security cable hole,הנגהKensington-

דממ-תלת

אל

תונוכת

 , Quickםימי תכיראמ הרונ ,יכנאו יקפוא זפרט תוויע לש ןוקית ,הנבומ לוקמר ,יטמוטוא זפרט ןוקית AV mute slide,
Corner

עבצ יבצמ

, sRGBתוגצמ ,ימניד ,עונלוק ,חול

היגרנא תכירצ

), On mode power consumption as defined in JBMS-הנתמה בצמב( טאו ), 0,2ןוכסיח( טאו , 203טאו 282

יללכ
טאו 84 257
תודימ

בחורXקמועXהבוג מ"מ 302 x 237 x 82

לקשמ

ג"ק 2,5

םישער תמצע

)Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A

לוקמר

טאו 2

עבצ

ןבל

תוירחא

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

רחא
תוירחא לש תילנויצפוא הבחרה הנימז

הספוקב המ
ירקיע רישכמ
ילמשח לבכ
הריהמ הלחתהל ךירדמ
תוללוס ללוכ קוחר טלש
) (CDשומיש תוארוה
Warranty card
האישנ קית

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-X41

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

יטסיגול עדימ
SKU

V11H843040

דוק-רב

8715946639550

תדדוב הזירא תודימ

מ"מ 335 x 380 x 160

Carton Weight

ג"ק 3,74

אצומ ץרא

םיניפיליפה

חטשמה לדוג

 ) (6 x 13הדיחי 78


  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

םוי ידמ תוקד - 45ו העש לש עצוממ ךרואב טרסב הייפצ לע ססובמ  1.
.ןוכסיח בצמל תרדגומ הרונמה רשאכ
הדדמנ ,רתויב ריהבה בצמב )ינועבצ רוא תקופת( םיעבצה תוריהב  2.
הנתשת םיעבצה תוריהב  IDMS 15.4.יפ-לע ישילש דצ תדבעמ ידי-לע
תמועל  Epsonלש רתויב םירכמנה  3LCDינרקמ .שומישה ןפואל םאתהב
לש תוריכמ ינותנ ססבתהב רתויב םירכמנ דיחי בבש םע  DLPינרקמ
 2016.רבמבונ דע  2015רבמצד הפוקתל PMA Research

