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EB-U42

תכונות עיקריות

Full HD -תמונות בהירות ב
טכנולוגיית 3LCD ותפוקת אור לבן וצבעוני גבוהה 

במידה שווה
יחס ניגודיות של 15,000:1

צבעי שחור עמוקים ועשירים ושטחי צללים צפופים
קישוריות אלחוטית
חיבור Wi-Fi מובנה
עלות תפעול נמוכה

חיי מנורה ומסנן של 10,000 שעות
בקרה רב-תכליתית וגמישה

 HDMI הקרנה מקורות שונים באמצעות כניסת
וקישוריות לנייד

הצג מצגות ברורות לאורך שנים של פגישות ללא הפרעות על מסך WUXGA גדול 
הניתן להרחבה וניתן להצבה למעשה בכל מקום.

 EB-U42 בין אם לשם הצגת מצגות חדות ובהירות או צפייה בתכני וידיאו, העיצוב המסוגנן של הדגם
מתאים בצורה אידיאלית הן לבית והן למשרד. תיהנה מתצוגת Full HD עם עוצמת לומן גבוהה לקבלת 
ניראות לתוכן מכל הסוגים. טכנולוגיה אמינה יוצרת שלוות נפש ומאפשרת פחות התעסקות עם המוצר 

והתחזוקה.

תוכן בהיר ומלא חיים על מסך גדול הניתן להרחבה
הצג את התוכן באופן שלא ראית מעולם, וראה אפילו את הפרטים העדינים ביותר בתמונות חדות 

וברורות על מסך בגודל של עד 300 אינץ'. השילוב של בהירות גבוהה, יחס ניגודיות גבוה של 
15,000:1 ותוכן Full HD מעניק איכות תמונה מעולה וחוויית צפייה נעימה לעיניים, אפילו בתנאי 

תאורה היקפית חזקה.

שנים של פגישות ללא הפרעות
עם מחזור תחזוקה ארוך למסנן האוויר וחיי מנורה ארוכים של עד 10,000 שעות במצב חיסכון, אינך 

 .1צריך לדאוג לתחזוקה למשך עד 5 שנים

גמישות בהתקנה ובמיקום
תיקון טרפז אנכי אוטומטי ואופקי ידני מאפשרים גמישות רבה יותר בבחירת המקום בחדר שבו ניתן 

להציב את המקרן כדי לקבל תמונות נטולות עיוותים, כאשר זום אופטי רחב עוד מוסיף לגמישות.

קישוריות גמישה לשיתוף תוכן
חיבור Wi-Fi מובנה מאפשר גישה אינטואיטיבית למקרן מתוך מכשירים חכמים תואמים באמצעות 

iProjection תוכל להציג תוכן עם היכולת לנוע בחופשיות כדי ליצור מעורבות עם הקהל. 2אפליקציית .
יכולת של מסך מפוצל מאפשרת להציג בו-זמנית תוכן מיותר ממכשיר אחד, ללא צורך בשני מכשירי 

תצוגה נפרדים.



EB-U42

מה בקופסה

VGA כבל
מכשיר עיקרי
כבל חשמלי

שלט רחוק כולל סוללות
User's Manual Set

מסמכי אחריות
תיק נשיאה

מפרט המוצר

טכניקה
3LCD Technology Projection System

0,67 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
WUXGA, 1920 x 1200, 16:10 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

Full HD הפרדה גבוהה
16:10 Aspect Ratio
מנורה מקור אור

10 בתים עיבוד וידאו

אופטיקה
1,38 - 1,68:1 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
1,5 - 1,71 Projection Lens F Number

20,42 מ"מ - 24,5 מ"מ טווח צריבה
ידני התמקדות

10 : 1 Offset

קישוריות
3 ב- 1: תמונה/עכבר/קול USB-פונקציית תצוגה

USB 2.0 סוג A, USB 2.0 סוג B, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, כניסת VGA, כניסת HDMI (2x), כניסת 
Composite, MHL, כניסת שמע Cinch, Miracast

חיבורים

אד הוק/תשתית Epson iProjection App

ADVANCED FEATURES
Kensington-הגנה, Padlock, Security cable hole, אבטחת LAN אלחוטי, הגנת סיסמה בטיחות

AV mute slide, רמקול מובנה, Direct Power on/off, תואם מצלמת מסמכים, תיקון של עיוות טרפז אופקי ואנכי, 
נורה מאריכת ימים, ממשק אודיו/וידיאו MHL, הקרנה ברשת, תצוגת מסך OSD, ללא מחשב, פונקציית מסך חצוי, 

QR מוגדר על-ידי קוד iProjecton ,אלחוטי LAN -תמיכה ב

תכונות

sRGB ,לוח, קולנוע, דינמי, מצגות מצבי צבע

כללי
298 ואט, 219 ואט (חיסכון), 0,2 ואט (במצב המתנה) צריכת אנרגיה

302 x 252 x 92 מ"מ גובהXעומקXרוחב מידות
2,8 ק"ג משקל

Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A) עצמת רעשים
Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection תוכנה כלולה

2 ואט רמקול
לבן / שחור צבע

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

זמינה הרחבה אופציונלית של אחריות
אחריות



EB-U42 OPTIONAL ACCESSORIES

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

ELPLP96
V13H010L96

Air Filter - ELPAF32
V13H134A32

Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23

Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14

ELPSP02
V12H467040

Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13

מידע לוגיסטי

V11H846040 SKU

8715946639611 בר-קוד

335 x 380 x 170 מ"מ מידות אריזה בודדת

4,16 ק"ג Carton Weight

הפיליפינים ארץ מוצא

 (6 x 12) 72 יחידה גודל המשטח

1.  מבוסס על שמונה שעות שימוש ביום, חמישה ימים בשבוע.
2.  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


