DATASHEET / BROCHURE

EB-X39

 תודחו תוריהב ,השעמל םוקמ לכב הבכרה תרשפאמה תויתילכת-בר בלשמ ןרקמה
.הטעומ הקוזחתל םישרדנה םיעוציבו תולועמ
בר זראמב םילועמ םיעוציב עיצמו ץמאמ אלל תונרקומה תודח תוגצמ קפסמ ןנגוסמה  EB-X39םגדה הקוזחתו טקש שאר םיעיצמ  Epsonלש הנימאה תודימעהו םיכוראה הרונמה ייח .אילפהל יתילכת
.תילמינימ
הבחרהל ןתינה לודג ךסמ לע םייח אלמו ריהב ןכות
 םילדגב ךסמ לע ואידיו ןכותו תוענכשמ תונומת ,רורבו דח טסקט םע לודג הדימ הנקב תוגצממ הנהית
 םיעיצמ  15,000:1לש הובג תוידוגינ סחי םע בולישב ןמול  3,500לש םיעוציב '.ץניא  300דע לש
.בטיה םיראומ םירדחב וליפא םירדהנ םיילאוזיו םיעוציב
תוערפה אלל תושיגפ לש םינש
 ךניא ,ןוכסיח בצמב תועש  12,000דע לש םיכורא הרונמ ייחו ריוואה ןנסמל ךורא הקוזחת רוזחמ םע
םינש  5דע ךשמל הקוזחתל גואדל ךירצ. 1
םוקימבו הנקתהב תושימג
 ובש רדחב םוקמה תריחבב רתוי הבר תושימג םירשפאמ ינדי יקפואו יטמוטוא יכנא זפרט תוויע ןוקית
.תושימגל ףיסומ דוע בחר יטפוא םוז רשאכ ,םיתוויע תולוטנ תונומת לבקל ידכ ןרקמה תא ביצהל ןתינ
- Wi-Fiו תשר תלוכי
 הרבחה תשרל - EB-X39ה תא ףיסוהל תרשפאמ ) RJ45ךרד( תשר תלוכיו  Wi-Fiרוביחל תומיאת
 ).ילנויצפוא רזיבא שרדנ( רתוי רחואמ בלשב יטוחלא רישכמל השיג םשל ותוא גרדשלו
יתוכיא לילצ
 רוביחב ךרוצ אלל וידוא ןכות הרורב הרוצב עומשל רשפאמה  5Wלש הנבומ לוקמר ללוכ ןרקמה
.םיפסונ םיינוציח םילוקמר

תוירקיע תונוכת
תוריהבו תויתוכיא תונומת
 ההובג ינועבצו ןבל רוא תקופתו  3LCDתייגולונכט
הווש הדימב
דיינ
 רדחמ תולקב וריבעהל ןתינש ךכ לקשמ לקו ןטק
רדחל
תוירושיק תויורשפא לש בחר ןווגמ
 שרדנ(  Wi-Fiרוביחל תלוכיו תשרב הדובעב הכימת
)ילנויצפוא רזיבא
הכומנ לועפת תולע
 בצמב תועש  12,000לש ןנסמו הרונמ ייח תלחות
ןוכסיח
השימגו תיתילכת-בר הטילש
  HDMIתוירושיק תועצמאב םיבר תורוקממ הנרקה
תילנויצפוא  Wi-Fiתוירושיקו

רצומה טרפמ

EB-X39

הקינכט
Projection System

3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter

LCD Panel

)0,55 inch with MLA (D10

עבצה תוריהב

)ןוכסיח( ןמול - 2.230ןמול 3.500

ןבל עבצ תוריהב

- ISO 21118:2012ל המאתהב )ןוכסיח( ןמול  - 2.230ןמול 3.500

הספוקב המ
 VGAלבכ
ירקיע רישכמ
ילמשח לבכ
תוללוס ללוכ קוחר טלש

IMAGE

היצולוזר

XGA, 1024 x 768, 4:3

תוידוגינ תמר

15.000 : 1

הרונמ

)ןוכסח בצמ( םייח ךשמ ש , 12.000םייח ךשמ ש , 6.000טאו UHE, 210

זפרט ןונווכ

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

םיעבצ רוזחש

םיעבצ ןוילימ  1.07דע

הנרקהה סחי

1,48 - 1,77:1

 - ZOOMבירקת

Manual, Factor: 1,2

הנרקהה לדוג

30 inches - 300 inches

OPTIONAL ACCESSORIES

הקיטפוא

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

1,58 - 1,72

הבירצ חווט

מ"מ  - 20,28מ"מ 16,9

תודקמתה

ינדי

Offset

8 : 1

-USBהגוצת תייצקנופ

לוק/רבכע/הנומת - 1:ב 3

םירוביח

 תסינכ ),הריחב תורשפא(  B, RS-232C, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/nגוס  A, USB 2.0גוס USB 2.0

תוירושיק

 תאיצי  RGB (2x),תסינכ  Component (2x),תסינכ  Composite,תסינכ  HDMI,תסינכ  VGA,תאיצי VGA (2x),
 (100 Base-TX / 10 Base Ethernetקשממ  (2x),ריעז ואירטס עקת לש עמש תסינכ ,ריעז ואירטס עקת לש עמש)T
Epson iProjection App

Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
ELPLP96
V13H010L96
Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
ELPSP02
V12H467040
Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040

תיתשת/קוה דא

ADVANCED FEATURES
תוחיטב

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

תונוכת

  OSDתרדגה ,םיכמסמ תמלצמ םאות , Direct Power on/off,הנבומ לוקמר ,יטמוטוא זפרט ןוקית AV mute slide,
 תייצקנופ , Quick Corner,בשחמ אלל  OSD,ךסמ תגוצת ,תשרב הנרקה ,יכנאו יקפוא זפרט תוויע לש ןוקית ,הלק
 QRדוק ידי-לע רדגומ , iProjectonיטוחלא - LANב הכימת ,יוצח ךסמ

עבצ יבצמ

, sRGBתוגצמ ,ימניד ,עונלוק ,חול

היגרנא תכירצ

)הנתמה בצמב( טאו ), 0,2ןוכסיח( טאו , 227טאו 309

יללכ
תודימ

בחורXקמועXהבוג מ"מ 302 x 249 x 92

לקשמ

ג"ק 2,7

םישער תמצע

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

הלולכ הנכות

Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection

לוקמר

טאו 5

עבצ

רופא  /ןבל

תוירחא

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

רחא
תוירחא לש תילנויצפוא הבחרה הנימז

יטסיגול עדימ
SKU

V11H855040

דוק-רב

8715946642567

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

.עובשב םימי השימח ,םויב שומיש תועש הנומש לע ססובמ  1.

