פתרונות התצוגה של Epson

מדריך מוצרים
2022

ניידים במיוחד/חדר התכנסות
ניידים
חדרי ישיבות
למרחב שדורש עבודה זריזה ושיתוף
פעולה (הקרנה ממרחק קצר)
למרחב שדורש עבודה זריזה ושיתוף
פעולה
למרחב שדורש עבודה אינטראקטיבית
זריזה ושיתוף פעולה

חדרי ישיבות גדולים
התקנה
תאורה ושילוט
בית

הוספת שיתוף פעולה וקישוריות
למרחבי עבודה
המפתח להצלחה בעסקים הוא עבודה פרודוקטיבית ויעילה .פתרונות התצוגה
של  Epsonמגדירים מחדש את אופן ההצגה בארגון ,ומבטיחים פגישות יעילות
ופרודוקטיביות בכל סביבת עבודה.
הבחירה ברורה

קישוריות נטולת סיבוכים

גודל התצוגה הנכון לחדר מעודד את
מעורבות הקהל .בשונה ממסכים
מקובעים ,פתרונות התצוגה של
 Epsonניתנים להתאמה לגדלים שונים
ומאפשרים תצוגה איכותית של עד
 500אינץ' ביחסי גובה-רוחב שונים.
בנוסף ,ניתן לחבר מקרנים מרובים כדי
ליצור תמונה אחת גדולה וחלקה .רוב
המקרנים הניידים שלנו לא מוגבלים
לחדר אחד ,לאתר אחד ולהגדרה אחת.

פתרונות התצוגה של  Epsonמספקים
תמיכה מקיפה וקישוריות שנותנות מענה
לכל סביבה או סיטואציה .האפליקציות
והתוכנות שלנו רב-תכליתיות ומאפשרות
לאנשים להשתתף ולתרום מהמכשירים
שלהם.
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ביטול הצורך בתחזוקה תקופתית
צפייה ללא מגבלות
סביבת צפייה רגועה עוזרת לקהל
להתרכז במידע המוצג .פתרונות
התצוגה של  Epsonמראים תמונה פחות
מפוקסלת ומונעים השתקפות ,שטחים
מתים וטביעות אצבעות שבדרך כלל
רואים במסכים מקובעים .אפשר להציג
אותם ללא הפרעה מכל מקום בחדר.

פתרונות התצוגה מסוג "התאם ושכח"
של  Epsonמשלבים ביצועים עם
אמינות ,כלומר העלויות נמוכות יותר,
מחזורי החיים ארוכים יותר וניתנת
אחריות מרשימה של עד חמש שנים.
ניתן לקבל עד  17,000שעות חיי מנורה
ועד  30,000שעות של מקור אור לייזר.3

בחירה שמעודדת קיימות

איכות יוצאת מהכלל
באמצעות טכנולוגיית  3LCDשל
 Epsonניתן להקרין תמונות מלאות חיים
ומרתקות באיכות של רזולוציה גבוהה,
אפילו בחדרים מוארים היטב .המנוע
האופטי של משטח ה 3LCD-שנמצא
בליבו של כל מקרן  Epsonמשלב
רזולוציה גבוהה ויחס ניגודיות גבוה
המספקים צבעים עשירים ובהירות עד
פי שלושה בהשוואה למקרני  DLPעם
שבב יחיד.2
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בניגוד למסכים מקובעים ,מקרנים
עסקיים רבים של  Epsonנושאים אישור
TCO ,4והם עומדים באישור הקיימות
המקיף ביותר בעולם למוצרי  .ITכדי
להשיג את האיכות הזאת ,אנחנו קובעים
את הסטנדרטים הגבוהים ביותר בכל
רשת האספקה ובמפעלים .פעולות אלה
עוזרות לארגונים לעמוד ביעדי האחריות
החברתית שהציבו לעצמם.
www.epson.co.il/tcocertified
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מובילים את הדרך במצוינות
טכנולוגית ויזואלית
תקשורת חזותית מוצלחת תאפשר לך להקרין תמונות בהירות ,נועזות
ויצירתיות יותר בכל סביבה .לכן אנו עובדים קשה על פיתוח פתרונות חדשניים
ורב-תכליתיים שנותנים לתמונות המוקרנות איכות מתקדמת יותר.

איכות יוצאת דופן
כל המקרנים של  Epsonהם תוצר ישיר של המחקרים והפיתוח האחראיים
שביצענו .אנחנו מעצבים את המוצרים שלנו במיוחד להפקה של איכות תמונה
מתקדמת ,לתפעול קל ולאמינות .הפתרונות שלנו משלבים בהירות גבוהה,
טקסטורה משופרת וחדות יוצאת דופן כדי להפיק תמונות עוצמתיות ומלאות חיים
שיכולות לעבור דרך רמות גבוהות של תאורה היקפית ,אפילו בחללים גדולים.
טכנולוגיה חדשנית
המקרנים שלנו מוסיפים גמישות ,איכות ויצירתיות לרוב סביבות ההקרנה .הודות
לאפשרויות רב-תכליתיות להגדרה ולקישוריות ,לרבות התקנת  360ºועבודה
קלה ברשת ,הקרנה של מצגות נהדרות הופכת למשימה פשוטה .טכנולוגיית
ה 3LCD-שלנו מפיקה תמונות הבהירות פי שלושה לעומת מקרני DLP
סטנדרטיים עם שבב יחיד .2יצרנו את מקרן הלייזר  3LCDהראשון בעולם עם
 30,000לומן ,הדגם  ,EB-L30000Uבאמצעות מנגנון האור האנאורגני במקרני
הלייזר שלנו.
מגוון עדשות רחב
בחירה מבין אפשרויות נרחבות של עדשות עם העוצמה והגמישות לשיפור
כל נושא צילום .הן כוללות התאמה ממונעת ,פונקציית זיכרון והקרנה ממרחק
קצר במיוחד ,כמו גם עדשה עם היסט אפסי שמקרינה תמונה בגודל  200אינץ'
ממרחק  1.5מטרים בלבד.

תמיכה מקיפה
בנוסף לבניית מוצרים איתנים המחזיקים מעמד ,אנו מציעים מגוון רחב של
אפשרויות שירות ותמיכה למקרנים שלנו ,שמאפשרות התמקדות ביצירתיות עבור
הלקוחות והקהלים .החל בייעוץ לפני המכירה וכלה בסיוע רצוף וגישה למומחים
שלנו ,האחריות הסטנדרטית והאחריות מסוג  CoverPlus 365שאנחנו מציעים
מעניקות גיבוי רצוף שמוכיח את עצמו בעת הצורך.
עולים על כל הציפיות
לקהל המודרני יש ציפיות גבוהות ,לכן כדאי לספק תצוגה יצירתיות באטרקציות
ובאירועים גדולים באמצעות תכונות הכוללות הקרנה לאורך ומסכים מפוצלים,
התקנה של  360ºוהקרנה על רצפות ,תקרות ,פינות ומשטחים לא אחידים .בין
שהמקרן לשימוש בתחום החינוך ,בגלריות לאומנות ,בשילוט דיגיטלי ,באירועים
ארגוניים ,במקרנים ארגוניים או באירועים להשכרה ,המקרנים של  Epsonמהווים
את הפתרון החכם והיעיל.
תחזוקה קלה
הפחתה דרמטית בעלויות התפעול באמצעות מקרנים אמינים במיוחד ועמידים
בחום .המקרנים הנייחים של  Epsonבנויים עם מקורות אור ומסננים העמידים
לאורך זמן ,ומציעים עד  20,000שעות של ביצועים ללא תחזוקה ואף יותר במצבים
המורחבים שלנו.
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טכנולוגיות עיקריות
תפוקת זהה של אור לבן ( )WLOואור צבעוני
()CLO

2

בהירות של צבע לבן כשלעצמה אינה יכולה להציג
את הצבעים שרואים במציאות .וכן ,טכנולוגיית
 3LCDהנמצאת במקרני  Epsonמספקת תפוקת
אור לבן ( )WLOוצבעוני ( )CLOבמידה שווה.
תפוקת האור הצבעוני היא מדד שמשקף את יכולת
המקרן להקרין צבע .תפוקת האור הצבעוני פותחה
על-ידי מדעני צבעים באמצעות אותה גישה דומה
שמודדת את תפוקת האור הלבן (בהירות) ,והיא
מהווה דרך פשוטה ,מדויקת וקלה להערכה של
ביצועי הצבע של מקרן.
מקרני  Epsonמספקים בצורה עקבית תמונות
נאמנות למציאות וצבעים עשירים הבהירים עד פי
שלושה לעומת מקרני  DLPעם שבב אחד.2

הזרמה ,שיתוף ועבודה משותפת
הזרמה ושיתוף תוכן באופן אלחוטי
 iProjectionעבור מחשבי / PCMac
פתרון שיקוף מסך אלחוטי המשתמש בחיבור  Wi-Fiמובנה במכשיר של המציג
כדי להזרים תוכן למקרן ולשתף אותו .ניתן לחבר עד  50מכשירים לאותו מקרן
ועד ארבעה מכשירים יכולים להציג את התוכן שלהם בו-זמנית .מצב הנחיה
מובנה מאפשר למשתמש אחד לשלוט בתוכן הנכנס מהמכשירים המחוברים.
אפליקציית  iProjectionלמכשירי OSAndroid / i
פתרון  BYODעשיר בתכונות לסמארטפונים ולטאבלטים מאפשר למשתמשים
להזרים תוכן ולשתף אותו ,להוסיף הערות ואפילו לשלוט במקרן ,ישירות
מהמכשירים שלהם .קיים גם מצב מכשירים מרובים לשיתוף פעולה קבוצתי.
מצב הנחיה מובנה מאפשר למשתמש אחד לשלוט בתוכן הנכנס מהמכשירים
המחוברים.
אפליקציית  iProjectionעבור Chromebooks
תומכת בתצוגת מראה מלאה של כל תוכן מ ,Chromebook-כולל Google
,Docs ,Slides  Sheetsודפדפן .Chrome

מקור אור לייזר
המקרנים החדשים שלנו עם מקור אור לייזר
מציגים איכות ואמינות יוצאות דופן .גלגל הזרחן
החדש שפיתחנו ומשטחי ה LCD-עשויים מחומרים
אנאורגניים עם יכולת התנגדות מעולה לאור ולחום
כדי לספק אמינות מצוינת .בזכות שילוב של גלגל
זרחן אנאורגני עם משטחי  LCDאנאורגניים במקרני
הלייזר ,מתקבלות תמונות בהירות ומלאות חיים
למשך פרקי זמן ארוכים במיוחד.

שיקוף מסך ()Miracast
סטנדרט כלל-תעשייתי המאפשר שיקוף מסך מסמארטפונים ,מטאבלטים
וממחשבים תואמים לשיפור גמישות ה BYOD-ולשימוש בקישוריות אלחוטית
בצורה נוחה.

אינטראקטיביות ושיתוף פעולה
®

4K PRO-UHD
המקרן 4K PRO-UHD 5מספק תמונה נאמנה
למקור ,חדה להפליא ובהירה באמצעות שילוב
הטכנולוגיות המתקדמות של  Epsonעם היכולת
לקבל תוכן  4Kמקומי ולשדרג תוכן שאינו 4K
ברזולוציה שעולה על .Full HD
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סאונד של YAMAHA
אפשר לשפר את חוויית הצפייה בבית עם סאונד
איכותי ,כולל טכנולוגיית העיבוד העוצמתית DSP
של Yamaha ,AudioEngine�,עם צליל היקפי
תלת-ממדי שמתאים לגודל הסוחף של המסך.
*בדגמים  EF-12ו EH-LS300-בלבד
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פתרון לשיתוף פעולה במגזר החינוך
הפתרון החדש שלנו מספק לוח וירטואלי מתקדם עם אפשרויות מובנות
לפונקציונליות מקוונת ,אינטגרציה עם יישומי  VCנפוצים וקישוריות אלחוטית
עם סוגי מכשירים שונים.
כלים אינטראקטיביים קלים לשימוש
יכולת הוספה של הערות וציורים על תמונות מוקרנות או על לוח וירטואלי.
בנוסף ,ניתן גם לשלוט בקלות במצלמת המסמכים ובמקרן.

7

פתרונות לניהול מקרנים

כלי עזר

ניטור ושליטה

ל Epson-יש כלים שיכולים לעזור לכם לבחור את המקרן המושלם עבור השימוש
שלכם ,כולל מחשבונים שיעזרו לכם להבין איזה גודל תצוגה מתאים לכם ולבחור את
פתרון התצוגה של  Epsonשמתאים לסביבה שלכם.

Epson Projector Management
כלי השירות לניהול ממורכז ניתן להורדה בחינם ומאפשר למנהלי ,IT
למנהלי מתקנים ולמנהלי רשתות לנטר ,לשלוט ולנהל ביעילות את צי
פתרונות התצוגה של  .Epsonהתוכנה תואמת גם למכשירים המאושרים
על ידי  .PJLinkהפונקציות כוללות מצב פעולה ,דיווח על שגיאות והחלפת
מקור קלט .תכונת התזמון יכולה לכבות את כל המקרנים בבניין וניטור
השגיאות מסייע למניעת עיכובים והשבתות.
Epson Projector Professional Tool
באמצעות  Epson Projector Professional Toolניתן ליצור במהירות
ובקלות תמונות שמיושרות בצורה מושלמת .תוכנית השירות שלנו ,הניתנת
להורדה בחינם ,משפרת את מהירות ההתקנה של מקרנים מרובים .היא
גם מאפשרת גישה לטכניקות מתקדמות יותר ללא צורך בהתקנות נוספות.

מחשבון גודל התצוגה
לחישוב של גודל התצוגה האידאלי לחלל לפי ממדי החדר ,הפריסה של החדר
ומספר מקומות הישיבה שבו.
www.epson.co.il/display-size-matters
מחשבון מרחק הקרנה
באמצעות מחשבון מרחק ההקרנה ,ניתן לחשב בקלות את ממדי גודל התמונה ומרחק
ההקרנה בכל מגוון המקרנים שלנו .ניתן לבחור את גודל המסך או את מרחק ההקרנה
הרצויים ,והכלי המקוון והחכם יחשב אוטומטית את כל מידות ההתקנה הנדרשות.
www.epson.eu/distancecalculator

Epson Projector Configuration Tool
האפליקציה החינמית למכשירים ניידים עוזרת להתקין ולהגדיר מקרנים
מרובים בקלות .אפשר לרשום את הנתונים של המקרן באמצעות קישוריות
 ,NFCלקרוא ולערוך את ההגדרות באפליקציה ולהעלות את ההגדרות לצי
המקרנים ללא צורך בהפעלת המקרנים עצמם.

ניהול תוכן
Epson Projector Content Manager
ליצירה של רשימות השמעה באמצעות תמונות ,סרטונים ,מסנני צורה
ואפקטים שניתן לתזמן ולשמור להתקן אחסון חיצוני לצורך הפעלת תוכן ללא
כבלים ישירות במקרן.
Epson Creative Projection
ליצירה של תוכן מותאם אישית בסמארטפון או בטאבלט בקלות רבה .ליצירת
הצגה מרשימה בכל חלל ובכל תצוגת מוצר עם שילוב של תמונות וסרטונים
בתבניות ובחותמות המובנות של האפליקציה.
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ניידים במיוחד/חדר התכנסות

ניידים

ניידים

דגם

EB-1780W

EB-1795F

EB-E01

EB-X06

EB-W06

EB-FH06

EB-E10

רזולוציה

WXGA (1,280 x 800)

Full HD (1,920 x 1,080)

XGA

XGA

WXGA

Full HD

XGA

יחס גובה-רוחב מובנה

10:16

9:16

3:4

3:4

10:16

9:16

3:4

תפוקת אור צבעוני (לומן) רגילה
 /חסכונית

1,900 / 3,000

1,900 / 3,200

2,200 / 3,300

2,400 / 3,600

2,400 / 3,700

2,300 / 3,500

2,200 / 3,600

יחס ניגודיות

1:10,000

1:10,000

1:15,000

1:16,000

1:16,000

1:16,000

1:15,000

מקור אור

מנורה

מנורה

מנורה

מנורה

מנורה

מנורה

מנורה

חיי מקור אור (שעות) רגיל
 /חסכוני

7,000 / 4,000

7,000 / 4,000

6,000 / 12,000

6,000 / 12,000

6,000 / 12,000

6,000 / 12,000

6,000 / 12,000

יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב
מובנה

1:1.26 – 1.0

1:1.23 – 1.02

1:1.95 – 1.44

1:1.77 – 1.48

1:1.56 – 1
 .30

1:1.47 – 1.22

1:1.95 – 1.44

גודל תמונה ניתן להרחבה
(אלכסוני)

 300 – 30אינץ'

 300 – 30אינץ'

 350 – 30אינץ'

 300 – 30אינץ'

 320 – 33אינץ'

332 – 34אינץ'

350 – 30אינץ'

זום

אופטי 1.2 x

אופטי 1.2 x

דיגיטלי 1.35 x

אופטי 1.2 x

אופטי 1.2 x

אופטי 1.2 x

דיגיטלי 1.35 x

תיקון עיוות טרפז אנכי
תיקון עיוות טרפז אופקי

אוטומטי ±30°
ידני ±30°

אוטומטי ±30°
אוטומטי ±20°

אוטומטי ±30°
ידני ±30°

ידני ±30°
ידני ±30°

ידני ±30°
ידני ±30°

ידני ±30°
ידני ±30°

אוטומטי ±30°
ידני ±30°

היסט עדשה

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

יציאת רמקול

1W

1W

2W Mono

2W Mono

2W Mono

2W Mono

2W Mono

קישוריות

,VGA in Composite
,RCA ,USB Type B
,USB Type A HDMI

,VGA in Composite
,RCA ,USB Type B
,USB Type A ,HDMI
שיקוף מסך ()Miracast

,HDMI in ,VGA in
USB 2.0 Type B

,HDMI in, VGA in USB 2.0
,Type A Type 2.0
Mini-B

,HDMI in, VGA in USB 2.0
,Type A Type 2.0
Mini-B

,HDMI in ,VGA in USB 2.0
Type B

,HDMI in ,VGA in USB 2.0
,Type A Type 2.0
Mini-B

קישוריות אודיו

Stereo mini in

Stereo mini in

לא זמין

RCA pair in

RCA pair in

RCA pair in

לא זמין

עבודה ברשת

 LANאלחוטי

 LANאלחוטי

לא זמין

מתאם ל LAN-אלחוטי –
נמכר בנפרד

מתאם ל LAN-אלחוטי –
נמכר בנפרד

מתאם ל LAN-אלחוטי –
נמכר בנפרד

לא זמין

פתרונות התוכנה של Epson

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
וChromebook-

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
וChromebook-

לא זמין

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
ו,Chromebook- Epson
Projector Management

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
ו,Chromebook- Epson
Projector Management

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
ו,Chromebook- Epson
Projector Management

לא זמין

תכונות נוספות

 3 Uב ,1-ידית
תצוגת  SB
החלקה להשתקת ,A/V
מצב צבע ,DICOM SIM
מסך מפוצל ,מצגת ללא צורך
במחשב ,מנעול ,Kensington
אבטחת  LANאלחוטי ,הגנת
סיסמה ,תיק לנשיאה

 3 Uב ,1-ידית
תצוגת  SB
החלקה להשתקת ,A/V
מצב צבע ,DICOM SIM
מסך מפוצל ,מצגת ללא צורך
במחשב ,התאמה אוטומטית
למסך ומיקוד אוטומטי ,תיקון
עיוות טרפז בזמן אמת,
מחוות מציג ,NFC ,מנעול
 ,Kensingtonאבטחת LAN
אלחוטי ,הגנת סיסמה ,תיק
לנשיאה

ידית החלקה להשתקת ,A/V
מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי,
תיקון  ,Quick Cornerמסך
מפוצל ,חיפוש מקור אוטומטי,
מנעול  ,Kensingtonמנעול,
חור לכבל אבטחה ,הגנת
סיסמה ,אפשרות לתיק
לנשיאה

ידית החלקה להשתקת ,A/V
מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי,
תיקון  ,Quick Cornerמסך
מפוצל ,חיפוש מקור אוטומטי,
מנעול  ,Kensingtonמנעול,
חור לכבל אבטחה ,הגנת
סיסמה ,אפשרות לתיק לנשיאה

ידית החלקה להשתקת ,A/V
מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי,
תיקון  ,Quick Cornerמסך
מפוצל ,חיפוש מקור אוטומטי,
מנעול  ,Kensingtonמנעול,
חור לכבל אבטחה ,הגנת
סיסמה ,אפשרות לתיק לנשיאה

ידית החלקה להשתקת ,A/V
מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי,
תיקון  ,Quick Cornerמסך
מפוצל ,חיפוש מקור אוטומטי,
מנעול  ,Kensingtonמנעול,
חור לכבל אבטחה ,הגנת
סיסמה ,אפשרות לתיק לנשיאה

ידית החלקה להשתקת ,A/V
מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי,
תיקון  ,Quick Cornerמסך
מפוצל ,חיפוש מקור אוטומטי,
מנעול  ,Kensingtonמנעול,
חור לכבל אבטחה ,הגנת
סיסמה ,אפשרות לתיק לנשיאה

רמת רעש ( )dBרגיל  /חסכוני

39 / 30

39 / 30

37 / 28

37 / 28

37 / 28

37 / 28

37 / 28

משקל (ק"ג)

1.8

1.8

2.4

2.5

2.5

2.7

2.4

מידות ללא רגליות
(רוחב  xעומק  xגובה במ"מ)

292 x 213 x 44

292 x 213 x 44

302 x 237 x 82

302 x 237 x 82

302 x 237 x 82

302 x 252 x 92

302 x 237 x 82

צריכת אנרגיה
מצב רגיל/חיסכון

277W / 200W

295W / 208W

327W / 225W

327W / 225W

327W / 225W

327W / 225W

327W / 225W

צריכת חשמל בהמתנה ,תקשורת
כבויה

0.34W

0.34W

0.3W

0.3W

0.3W

0.3W

0.3W

מאושר על ידי TCO

כן

כן

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות
להחלפה

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

אחריות

מקרן – חמש שנים
מנורה – חמש שנים /
 1,000שעות

מקרן – חמש שנים
מנורה – חמש שנים /
 1,000שעות

מקרן – שנתיים
מנורה – שנה  1,000 /שעות

מקרן – שנתיים
מנורה – שנה /
 1,000שעות

מקרן – שנתיים
מנורה – שנה /
 1,000שעות

מקרן – שנתיים
מנורה – שנה /
 1,000שעות

מקרן – שנתיים
מנורה – שנה /
 1,000שעות
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ניידים
דגם

ניידים

חדרי ישיבות

EB-X51

EB-W51

EB-FH52

EB-E20

EB-X49

EB-W49

EB-982W

רזולוציה

XGA

WXGA

(1,920 × 1,080) Full HD

( 768XGA )1,024 x

( 768XGA )1,024 x

WXGA (1,280 x 800)

WXGA (1,280 x 800)

יחס גובה-רוחב מובנה

3:4

10:16

9:16

3:4

3:4

10:16

10:16

תפוקת אור צבעוני (לומן) רגילה
 /חסכונית

2,500 / 3,800

2,600 / 4,000

2,400 / 4,000

2,200 / 3,400

2,400 / 3,600

2,600 / 3,800

2,600 / 4,200

יחס ניגודיות

1:16,000

1:16,000

1:16,000

1:15,000

1:16,000

1:16,000

1:16,000

מקור אור

מנורה

מנורה

מנורה

מנורה

מנורה

מנורה

מנורה

חיי מקור אור (שעות) רגיל
 /חסכוני

6,000 / 12,000

6,000 / 12,000

12,000 / 5,500

12,000 / 6,000

12,000 / 6,000

17,000 / 8,000

17,000 / 6,500

יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב
מובנה

1:1.77 – 1.48

1:1.56 – 1.30

1:2.14 – 1.32

1:1.95 – 1.44

1:1.77 – 1.48

1:1.56 – 1.30

1:2.24 – 1.38

גודל תמונה ניתן להרחבה
(אלכסוני)

 300 – 30אינץ'

 320 – 33אינץ'

 300 – 30אינץ'

 350 – 30אינץ'

 300 – 30אינץ'

 320 – 33אינץ'

 280 – 29אינץ'

זום

אופטי 1.2 x

אופטי 1.2 x

אופטי  x1.6

דיגיטלי 1.35 x

אופטי 1.2 x

אופטי x1.2

אופטי x1.6

תיקון עיוות טרפז אנכי
תיקון עיוות טרפז אופקי

ידני ±30°
ידני ±30°

ידני ±30°
ידני ±30°

אוטומטי ±30°
ידני ±30°

ידני ±30°
ידני ±30°

אוטומטי ±30°
ידני ±30°

אוטומטי ±30°
ידני ±30°

אוטומטי ±30°
ידני ±30°

היסט עדשה

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

יציאת רמקול

2W Mono

2W Mono

16W

5W

5W

5W

16W

קישוריות

,HDMI in ,VGA in USB 2.0
,Type A Type 2.0
Mini-B

,HDMI in ,VGA in USB 2.0
,Type A Type 2.0
Mini-B

VGA in HDMI in x2 ,,
 ,Composite inUSB 2.0
,Type A USB 2.0 Type
,B  LANאלחוטי (אופציונלי),
שיקוף מסך ()Miracast

VGA in x2 VGA out ,,
HDMI in,Composite in ,
USB 2.0 Type BRS-232C ,

VGA in x2 VGA out ,,
,HDMI in ,Composite in
,USB 2.0 Type A USB 2.0
,Type B ,RS-232C ,RJ45
 LANאלחוטי (אופציונלי)

,VGA in x2  VGA out,
,HDMI in x2 ,Composite in
,USB 2.0 Type A USB 2.0
,Type B ,RS-232C ,RJ45
 LANאלחוטי (אופציונלי)

,VGA in x2  VGA out,
,HDMI in x2 ,Composite in
,USB 2.0 Type A USB 2.0
,Type B ,RS-232C ,RJ45
 LANאלחוטי (אופציונלי)

קישוריות אודיו

RCA pair in

RCA pair in

RCA pair in

,Stereo mini out Stereo
mini in (2x)RCA pair in ,

,Stereo mini out Stereo
mini in (2x)RCA pair in ,

,Stereo mini out Stereo
mini in (2x)RCA pair in ,

,RCA pair in Stereo mini
,in x 2 ,Stereo mini out
Microphone input

עבודה ברשת

מתאם ל LAN-אלחוטי –
נמכר בנפרד

מתאם ל LAN-אלחוטי –
נמכר בנפרד

יחידת  LANאלחוטי

לא זמין

LAN( )RJ45ויחידת
 LANאלחוטי אופציונלית

LAN( )RJ45ויחידת
 LANאלחוטי אופציונלית

LAN( )RJ45ויחידת
 LANאלחוטי אופציונלית

פתרונות התוכנה של Epson

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
ו,Chromebook- Epson
Projector Management

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
ו,Chromebook- Epson
Projector Management

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
ו,Chromebook- Epson
Projector Management

לא זמין

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
ו,Chromebook- Epson
Projector Management

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
ו,Chromebook- Epson
Projector Management

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
ו,Chromebook- Epson
Projector Management

תכונות נוספות

ידית החלקה להשתקת ,A/V
מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי,
תיקון  ,Quick Cornerמסך
מפוצל ,חיפוש מקור אוטומטי,
פונקציית קוד  ,QRמנעול
 ,Kensingtonמנעול ,חור
לכבל אבטחה ,תכונות להזרמה
ולשיתוף ,הגנת סיסמה ,תיק
לנשיאה

ידית החלקה להשתקת ,A/V
מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי,
תיקון  ,Quick Cornerמסך
מפוצל ,חיפוש מקור אוטומטי,
פונקציית קוד  ,QRמנעול
 ,Kensingtonמנעול ,חור
לכבל אבטחה ,תכונות להזרמה
ולשיתוף ,הגנת סיסמה ,תיק
לנשיאה

ידית החלקה להשתקת ,A/V
מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי,
תיקון  ,Quick Cornerמסך
מפוצל ,חיפוש מקור אוטומטי,
פונקציית קוד  ,QRמנעול
 ,Kensingtonמנעול ,חור
לכבל אבטחה ,תכונות להזרמה
ולשיתוף ,הגנת סיסמה ,תיק
לנשיאה

ידית החלקה להשתקת ,A/V
מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי,
תיקון  ,Quick Cornerמסך
מפוצל ,חיפוש מקור אוטומטי,
מנעול  ,Kensingtonמנעול,
חור לכבל אבטחה ,הגנת
סיסמה ,אפשרות לתיק לנשיאה

ידית החלקה להשתקת ,A/V
מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי,
תיקון  ,Quick Cornerמסך
מפוצל ,חיפוש מקור אוטומטי,
פונקציית קוד  ,QRמנעול
 ,Kensingtonמנעול ,חור לכבל
אבטחה ,הגנת סיסמה ,אפשרות
לתיק לנשיאה

ידית החלקה להשתקת ,A/V
מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי,
תיקון  ,Quick Cornerמסך
מפוצל ,חיפוש מקור אוטומטי,
פונקציית קוד  ,QRמנעול
 ,Kensingtonמנעול ,חור לכבל
אבטחה ,הגנת סיסמה ,אפשרות
לתיק לנשיאה

ידית החלקה להשתקת ,A/V
מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי,
תיקון  ,Quick Cornerמסך
מפוצל ,חיפוש מקור אוטומטי,
פונקציית קוד  ,QRמנעול
 ,Kensingtonמנעול ,חור לכבל
אבטחה ,הגנת סיסמה ,אפשרות
לתיק לנשיאה

רמת רעש ( )dBרגיל  /חסכוני

37 / 28

37 / 28

37 / 28

37 / 28

37 / 28

37 / 28

37 / 28

משקל (ק"ג)

2.5

2.5

3.1

2.7

2.7

2.7

3.1

מידות ללא רגליות
(רוחב  xעומק  xגובה במ"מ)

302 x 237 x 82

302 x 237 x 82

309 x 282 x 90

302 x 249 x 87

302 x 249 x 87

302 x 249 x 87

309 x 282 x 90

צריכת אנרגיה מצב רגיל  /חסכוני

327W / 225W

327W / 225W

327W / 225W

327W / 225W

327W / 225W

327W / 225W

327W / 225W

צריכת חשמל בהמתנה ,תקשורת
כבויה

0.3W

0.3W

0.3W

0.3W

0.3W

0.3W

0.3W

מאושר על ידי TCO

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות
להחלפה

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

אחריות

מקרן – שנתיים
מנורה – שנה  1,000 /שעות

מקרן – שנתיים
מנורה – שנה  1,000 /שעות

מקרן – שלוש שנים
מנורה – שלוש שנים /
 1,000שעות

מקרן – שלוש שנים
מנורה – שלוש שנים /
 1,000שעות

מקרן – שלוש שנים
מנורה – שלוש שנים /
 1,000שעות

מקרן – שלוש שנים
מנורה – שלוש שנים /
 1,000שעות

מקרן – חמש שנים
מנורה – חמש שנים /
 1,000שעות

12

13

למרחב שדורש עבודה זריזה ושיתוף פעולה
(הקרנה ממרחק קצר)

חדרי ישיבות
דגם

למרחב שדורש עבודה
זריזה ושיתוף פעולה

למרחב שדורש עבודה זריזה ושיתוף פעולה (הקרנה ממרחק קצר)

EB-992F

EB-530

רזולוציה

Full HD (1,920 x 1,080)

( 768XGA )1,024 x

( 768XGA )1,024 x

יחס גובה-רוחב מובנה

9:16

3:4

3:4

תפוקת אור צבעוני (לומן) רגילה
 /חסכונית

2,400 / 4,000

1,800 / 3,200

2,520 / 3,600

1,900 / 3,400

יחס ניגודיות

1:16,000

1:16,000

1:2,500,000

1:16,000

1:2,500,000

מקור אור

מנורה

מנורה

לייזר

מנורה

לייזר

חיי מקור אור (שעות) רגיל /
חסכוני eco2 /

 / 17,000 / 6,500לא זמין

 / 10,000 / 5,000לא זמין

 / 30,000 / 20,000לא זמין

 / 10,000 / 5,000לא זמין

 / 30,000 / 20,000לא זמין

N/A / 10,000 / 5,000

יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב
מובנה

1:2.14 – 1.32

1:0.55

1:0.74 - 0.55

1:0.48

1:0.65 - 0.48

1:0.48

1:0.28

גודל תמונה ניתן להרחבה
(אלכסוני)

 300 – 30אינץ'

 108 – 50אינץ'

 112 – 50אינץ'

 116 – 53אינץ'

 120 – 53אינץ'

 116 – 53אינץ'

 100 – 60אינץ'

זום

אופטי x1.6

דיגיטלי 1.35 x

דיגיטלי 1.35 x

דיגיטלי 1.35 x

דיגיטלי 1.35 x

דיגיטלי 1.35 x

דיגיטלי 1.35 x

תיקון עיוות טרפז אנכי
תיקון עיוות טרפז אופקי

אוטומטי ±30°
ידני ±30°

ידני ±15°
ידני ±15°

ידני ±15°
ידני ±15°

ידני ±15°
ידני ±15°

ידני ±15°
ידני ±15°

ידני °±7
ידני °±5

ידני °±3
ידני °±3

היסט עדשה

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

EB-L200SX

EB-535W

EB-L200SW

EB-536Wi

EB-685W

WXGA (1,280 x 800)

WXGA (1,280 x 800)

WXGA (1,280 x 800)

WXGA (1,280 x 800)

10:16

10:16

10:16

10:16

2,660 / 3,800

1,900 / 3,400

2,900 / 3,500

1:16,000

1:14,000

מנורה

מנורה
9,000 / 10,000 / 5,000

יציאת רמקול

16W

16W

16W

16W

16W

16W

16W

קישוריות

,VGA in x2  VGA out,
,HDMI in x2 Composite
,in  LANאלחוטי (אופציונלי),
שיקוף מסך ( )MiracastUSB ,
,2.0 Type A USB 2.0 Type
,B ,RS-232C RJ45

,VGA in x2  VGA out,
,Composite RCA S-Video,
,USB Type B ,USB Type A
,HDMI RS-232C

 V,
,VGA in x2  GA out
,HDMI x2 ,USB Type A
,USB Type B ,RS-232C
שיקוף מסך (Miracast),
 LANאלחוטי

,VGA in x2  VGA out,
,Composite RCA S-Video,
,USB Type B ,USB Type A
,HDMI RS-232C

,VGA in x2 ,VGA out
,HDMI x2 ,USB Type A
,USB Type B Composite
,RCA RS-232C ,שיקוף מסך
( )Miracast LAN ,אלחוטי

,VGA in x2  VGA out,
,Composite RCA S-Video,
,USB Type B ,USB Type A
,HDMI RS-232C

 ,VGA in( VGA outניתן
להחלפה),HDMI x3 ,
,Composite RCA S-Video,
,U
 SB Type A x2
,USB Type B MHL (via
,HDMI 1) RS-232C

קישוריות אודיו

,RCA pair in Stereo mini
,in x 2 ,Stereo mini out
Microphone input

,RCA pair in Stereo mini
,in x2 ,Stereo mini out
Microphone input

Stereo mini in x2,
Microphone stereo mini
in, Stereo mini out, RCA
pair in

,RCA pair in Stereo mini
,in x2 ,Stereo mini out
Microphone input

Stereo mini in x2,
Microphone stereo mini
in, Stereo mini out, RCA
pair in

,RCA pair in Stereo mini
,in x2 ,Stereo mini out
Microphone input

,Stereo mini in x3
Microphone stereo mini in,
Stereo mini out

עבודה ברשת

LAN( )RJ45ויחידת
 LANאלחוטי

LAN( )RJ45ויחידת
 LANאלחוטי אופציונלית

LAN( )RJ45ויחידת
 LANאלחוטי

LAN( )RJ45ויחידת LAN
אלחוטי אופציונלית

LAN( )RJ45ויחידת LAN
אלחוטי

LAN( )RJ45ויחידת LAN
אלחוטי אופציונלית

LAN( )RJ45ויחידת LAN
אלחוטי אופציונלית

פתרונות התוכנה של Epson

 iProjectionשל Epson
( ,)Windows/Macאפליקציית
 iProjectionשל Epson
עבור  ,iOSAndroid
ו,Chromebook- Epson
Projector Management

 iProjectionשל Epson
( ,)Windows/Macאפליקציית
 iProjectionשל Epson
עבור  ,iOSAndroid
ו,Chromebook- Epson
Projector Management

 iProjectionשל Epson
( ,)Windows/Macאפליקציית
 iProjectionשל Epson
עבור  ,iOSAndroid
ו,Chromebook- Epson
Projector Management

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
ו,Chromebook- Epson
Projector Management

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
ו,Chromebook- Epson
Projector Management

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
ו ,Chromebook-כלי תוכנה
שונים לשיתוף פעולהEpson ,
Projector Management

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
ו,Chromebook- Epson
Projector Management

תכונות נוספות

ידית החלקה להשתקת ,A/V
מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי,
תיקון  ,Quick Cornerמסך
מפוצל ,חיפוש מקור אוטומטי,
פונקציית קוד  ,QRמנעול
 ,Kensingtonמנעול ,חור
לכבל אבטחה ,תכונות להזרמה
ולשיתוף ,הגנת סיסמה,
אפשרות לתיק לנשיאה

תצוגת  USB 3ב ,1-הגדרות
העתקת  ,OSDמצגת
ללא צורך במחשב ,מנעול,
חור לכבל אבטחה ,מנעול
 ,Kensingtonאפשרות לתיק
לנשיאה

אפשרויות להזרמה ולשיתוף,
השתקת  ,A/Vהגדרות
העתקת  ,OSDתיקון Quick
 ,Cornerמצגת ללא צורך
במחשב ,מנעול ,חור לכבל
אבטחה ,מנעול ,Kensington
נעילת יחידת  LANאלחוטי,
הגנת סיסמה ,אפשרות לתיק
לנשיאה ,התקנה אופציונלית
על הקיר או על התקרה

תצוגת  USB 3ב ,1-הגדרות
העתקת  ,OSDמצגת ללא
צורך במחשב ,מנעול ,חור לכבל
אבטחה ,מנעול ,Kensington
אפשרות לתיק לנשיאה

אפשרויות להזרמה ולשיתוף,
השתקת  ,A/Vהגדרות העתקת
 ,OSDתיקון ,Quick Corner
מצגת ללא צורך במחשב,
מנעול ,חור לכבל אבטחה,
מנעול  ,Kensingtonנעילת
יחידת  LANאלחוטי ,הגנת
סיסמה ,אפשרות לתיק לנשיאה,
התקנה אופציונלית על הקיר או
על התקרה

תצוגת  USB 3ב ,1-הגדרות
העתקת  ,OSDמצגת ללא
צורך במחשב ,אינטראקטיביות
של עט ,כיול אוטומטי ,מנעול,
חור לכבל אבטחה ,מנעול
 ,Kensingtonאפשרות לתיק
לנשיאה

מסך הבית ,אינטראקטיביות של
מסכים מרובים ,חיפוש מקור
אוטומטי ,השתקת  ,A/Vמסך
מפוצל של עד שני מקורות,
 3 Uב ,1-הגדרות
תצוגת  SB
העתקת  ,OSDעמעום מנורה
אוטומטי ,מצגת ללא צורך
במחשב ,מנעול ,חור לכבל
אבטחה ,מנעול Kensington

רמת רעש ()dB
מצב רגיל /חסכוני eco2 /

 / 28 / 37לא זמין

 / 29 / 37לא זמין

 / 28 / 37לא זמין

 / 29 / 37לא זמין

 / 28 / 37לא זמין

 / 29 / 37לא זמין

29 / 30 / 35

משקל (ק"ג)

3.1

3.7

4.5

3.7

4.5

3.9

5.7

מידות ללא רגליות
(רוחב  xעומק  xגובה במ"מ)

309 x 282 x 90

345 x 315 x 94

325 x 337 x 90

345 x 315 x 94

325 x 337 x 90

345 x 315 x 94

367 x 400 x 149

צריכת אנרגיה
מצב רגיל /חסכוני eco2 /

 / 327W / 225Wלא זמין

 / 298W / 221Wלא זמין

 / 254W / 193Wלא זמין

 / 298W / 221Wלא זמין

 / 254W / 193Wלא זמין

 / 298W / 221Wלא זמין

354W / 309W309W /

צריכת חשמל בהמתנה ,תקשורת
כבויה

0.3W

0.28W

0.5W

0.28W

0.5W

0.28W

0.37W

מאושר על ידי TCO

לא זמין

לא זמין

כן

לא זמין

כן

לא זמין

כן

כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות
להחלפה

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

אחריות

מקרן – חמש שנים
מנורה – חמש שנים /
 1,000שעות

מקרן – חמש שנים
מנורה – חמש שנים /
 1,000שעות

חמש שנים  12,000 /שעות

מקרן – חמש שנים
מנורה – חמש שנים /
 1,000שעות

חמש שנים  12,000 /שעות

מקרן – חמש שנים
מנורה – חמש שנים /
 1,000שעות

מקרן – חמש שנים
מנורה – חמש שנים /
 1,000שעות

14

15

למרחב שדורש עבודה זריזה ושיתוף פעולה
דגם

למרחב שדורש עבודה אינטראקטיבית זריזה ושיתוף פעולה

EB-720

EB-725W

EB-735F

EB-685Wi

EB-695Wi

EB-725Wi

EB-735Fi

רזולוציה

( 768XGA )1,024 x

WXGA (1,280 x 800)

Full HD (1,920 x 1,080)

WXGA (1,280 x 800)

WXGA (1,280 x 800)

WXGA (1,280 x 800)

Full HD (1,920 x 1,080)

יחס גובה-רוחב מובנה

3:4

10:16

9:16

10:16

10:16

10:16

9:16

תפוקת אור צבעוני (לומן) רגילה
 /חסכונית

2,660 / 3,800

2,800 / 4,000

2,500 / 3,600

2,900 / 3,500

2,900 / 3,500

2,800 / 4,000

2,500 / 3,600

יחס ניגודיות

1:2,500,000

1:2,500,000

1:2,500,000

1:14,000

1:14,000

1:2,500,000

1:2,500,000

מקור אור

לייזר

לייזר

לייזר

מנורה

מנורה

לייזר

לייזר

חיי מקור אור (שעות)
מצב רגיל /חסכוני eco2 /
יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב
מובנה

 / 30,000 / 20,000לא זמין

 / 30,000 / 20,000לא זמין

 / 30,000 / 20,000לא זמין

9,000 / 10,000 / 5,000

9,000 / 10,000 / 5,000

 / 30,000 / 20,000לא זמין

 / 30,000 / 20,000לא זמין

1:0.43 – 0.32

1:0.37 – 0.28

1:0.36 – 0.26

1:0.28

1:0.28

 0.28 1:0.37

1:0.36 – 0.26

 110 – 65אינץ'

 120 – 65אינץ'

 120 – 65אינץ'  /יחס גובה-
רוחב של  916 x
 110 – 60אינץ'  /יחס גובה-
רוחב של  616 x

 100 – 60אינץ'

 100 – 60אינץ'

 100 – 65אינץ'

 100 – 65אינץ'  /יחס גובה-
רוחב של  916 x
 110 – 60אינץ'  /יחס גובה-
רוחב של  616 x

זום

דיגיטלי 1.35 x

דיגיטלי 1.35 x

דיגיטלי 1.35 x

דיגיטלי 1.35 x

דיגיטלי 1.35 x

דיגיטלי 1.35 x

דיגיטלי 1.35 x

תיקון עיוות טרפז אנכי
תיקון עיוות טרפז אופקי

גודל תמונה ניתן להרחבה
(אלכסוני)

ידני °±3
ידני °±3

ידני °±3
ידני °±3

ידני °±3
ידני °±3

ידני °±3
ידני °±3

ידני °±3
ידני °±3

ידני °±3
ידני °±3

ידני °±3
ידני °±3

היסט עדשה

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

יציאת רמקול

16W

16W

16W

16W

16W

16W

16W

קישוריות

VGA in x2 VGA out ,,
,HDMI x3 ,Composite
,USB Type A x2 USB Type
,B  ,RS-232Cשיקוף מסך
( )Miracast LAN ,אלחוטי

VGA in x2 VGA out ,,
,HDMI x3 ,Composite
,USB Type A x2 USB Type
,B  ,RS-232Cשיקוף מסך
( )Miracast LAN ,אלחוטי

VGA in x2 VGA out ,,
,HDMI x3 ,Composite
,USB Type A x2 USB Type
,B  ,RS-232Cשיקוף מסך
( )Miracast LAN ,אלחוטי

,VGA in x2 VGA out
(ניתן להחלפה),HDMI x3 ,
,Composite RCA ,S-Video
,USB Type A ,USB Type B
( MHLדרך  ,)HDMI 1RS-
232C,Sync in , Sync out

,VGA in x2 VGA out
(ניתן להחלפה),HDMI x3 ,
,Composite RCA ,S-Video
,USB Type A ,USB Type B
( MHLדרך  ,)HDMI 1RS-
232C,Sync in , Sync out

,VGA in x2 VGA out, HDMI
x3Composite ,USB Type ,
,A x2 ,USB Type B x2 RS-
 ,232C,Sync in ,Sync out
בקרת יחידת מגע ,שיקוף מסך
( )Miracast LAN ,אלחוטי

,VGA in x2 ,VGA out HDMI
,x3 CompositeUSB Type ,
,A x2 ,USB Type B x2 RS-
,232C ,Sync in ,Sync out
בקרת יחידת מגע (אופציונלי),
שיקוף מסך ( )MiracastLAN ,
אלחוטי

קישוריות אודיו

,Stereo mini in x3
Microphone stereo mini
inStereo mini out ,

,Stereo mini in x3
Microphone stereo mini
inStereo mini out ,

,Stereo mini in x3
Microphone stereo mini
inStereo mini out ,

,Stereo mini in x3
Microphone stereo mini in,
Stereo mini out

,Stereo mini in x3
Microphone stereo mini in,
Stereo mini out

,Stereo mini in x3
Microphone stereo mini in,
Stereo mini out

,Stereo mini in x3
Microphone stereo mini in,
Stereo mini out

עבודה ברשת

LAN( )RJ45ויחידת LAN
אלחוטי

LAN( )RJ45ויחידת LAN
אלחוטי

LAN( )RJ45ויחידת LAN
אלחוטי

LAN( )RJ45ויחידת LAN
אלחוטי אופציונלית

LAN( )RJ45ויחידת LAN
אלחוטי אופציונלית

LAN( )RJ45ויחידת LAN
אלחוטי

LAN( )RJ45ויחידת LAN
אלחוטי

פתרונות התוכנה של Epson

 iProjectionשל Epson
( ,)Windows/Macאפליקציית
 iProjectionשל Epson
עבור  ,iOSAndroid
ו,Chromebook- Epson
Projector Management

 iProjectionשל Epson
( ,)Windows/Macאפליקציית
 iProjectionשל Epson
עבור  ,iOSAndroid
ו,Chromebook- Epson
Projector Management

 iProjectionשל Epson
( ,)Windows/Macאפליקציית
 iProjectionשל Epson
עבור  ,iOSAndroid
ו,Chromebook- Epson
Projector Management

תכונות נוספות

 iProjectionשל Epson
( ,)Windows/Macאפליקציית
 iProjectionשל Epson
עבור  ,iOSAndroid
ו ,Chromebook-כלי תוכנה
שונים לשיתוף פעולהEpson ,
Projector Management

 iProjectionשל Epson
( ,)Windows/Macאפליקציית
 iProjectionשל Epson
עבור  ,iOSAndroid
ו ,Chromebook-כלי תוכנה
שונים לשיתוף פעולהEpson ,
Projector Management

 iProjectionשל Epson
( ,)Windows/Macאפליקציית
 iProjectionשל Epson
עבור  ,iOSAndroid
ו ,Chromebook-כלי תוכנה
שונים לשיתוף פעולהEpson ,
Projector Management

 iProjectionשל Epson
( ,)Windows/Macאפליקציית
 iProjectionשל Epson
עבור  ,iOSAndroid
ו ,Chromebook-כלי תוכנה
שונים לשיתוף פעולהEpson ,
Projector Management

התקנה אופציונלית על הקיר,
תכונות להזרמה ולשיתוף,
פונקציה לשיתוף מסך (לקוח),
השתקת  ,A/Vהגדרות
העתקת  ,OSDתיקון Quick
 ,Cornerמצגת ללא צורך
במחשב ,מסך מפוצל של
עד  4מקורות ,חיפוש מקור
אוטומטי ,מנעול ,חור לכבל
אבטחה ,מנעול ,Kensington
נעילת יחידת  LANאלחוטי,
הגנת סיסמה

התקנה אופציונלית על הקיר,
תכונות להזרמה ולשיתוף,
פונקציה לשיתוף מסך (לקוח),
השתקת  ,A/Vהגדרות
העתקת  ,OSDתיקון Quick
 ,Cornerמצגת ללא צורך
במחשב ,מסך מפוצל של
עד  4מקורות ,חיפוש מקור
אוטומטי ,מנעול ,חור לכבל
אבטחה ,מנעול ,Kensington
נעילת יחידת  LANאלחוטי,
הגנת סיסמה

התקנה אופציונלית על הקיר,
תצוגה של  ,6:16תכונות
להזרמה ולשיתוף ,פונקציה
לשיתוף מסך (לקוח) ,השתקת
 ,A/Vהגדרות העתקת ,OSD
תיקון  ,Quick Cornerמצגת
ללא צורך במחשב ,מסך מפוצל
של עד  4מקורות ,חיפוש מקור
אוטומטי ,מנעול ,חור לכבל
אבטחה ,מנעול ,Kensington
נעילת יחידת  LANאלחוטי,
הגנת סיסמה

מסך הבית ,אינטראקטיביות של
מסכים מרובים ,חיפוש מקור
אוטומטי ,השתקת  ,A/Vמסך
 3 Uב,1-
מפוצל ,תצוגת  SB
הגדרות העתקת  ,OSDעמעום
מנורה אוטומטי ,אינטראקטיביות
של עט ומגע ,כיול אוטומטי,
מצגת ללא צורך במחשב ,מנעול,
חור לכבל אבטחה ,מנעול
Kensington

מסך הבית ,אינטראקטיביות של
מסכים מרובים ,חיפוש מקור
אוטומטי ,השתקת  ,A/Vמסך
 3 Uב,1-
מפוצל ,תצוגת  SB
הגדרות העתקת  ,OSDעמעום
מנורה אוטומטי ,אינטראקטיביות
של עט ומגע ,כיול אוטומטי,
מצגת ללא צורך במחשב ,מנעול,
חור לכבל אבטחה ,מנעול
Kensington

אינטראקטיביות של עט ומגע
אופציונלי ,התקנה אופציונלית
על הקיר ,מסך בית אינטראקטיבי,
אפשרויות להזרמה ולשיתוף,
פונקציה לשיתוף מסך (לקוח),
מצב לוח וירטואלי עם תמיכה
בייצוא מסמכים ,מסך מפוצל
ומחליק ,מסך מפוצל עד
 4מקורות ,השתקת ,A/V
הגדרות העתקת  ,OSDתיקון
 ,Quick Cornerמצגת ללא צורך
במחשב ,חיפוש מקור אוטומטי,
מנעול ,חור לכבל אבטחה ,מנעול
 ,Kensingtonנעילת יחידת
 LANאלחוטי ,הגנת סיסמה

אינטראקטיביות של עט ומגע
אופציונלי ,התקנה אופציונלית על
הקיר ,תצוגה של  ,6:16מסך בית
אינטראקטיבי ,אפשרויות להזרמה
ולשיתוף ,פונקציה לשיתוף מסך
(לקוח) ,מצב לוח וירטואלי עם
תמיכה בייצוא מסמכים ,מסך
מפוצל ומחליק ,מסך מפוצל
עד  4מקורות ,השתקת ,A/V
הגדרות העתקת  ,OSDתיקון
 ,Quick Cornerמצגת ללא צורך
במחשב ,חיפוש מקור אוטומטי,
מנעול ,חור לכבל אבטחה ,מנעול
 ,Kensingtonנעילת יחידת
 LANאלחוטי ,הגנת סיסמה

רמת רעש ()dB
מצב רגיל /חסכוני eco2 /

 / 26 / 36לא זמין

 / 26 / 36לא זמין

 / 26 / 36לא זמין

29 / 30 / 35

29 / 30 / 35

 / 26 / 36לא זמין

 / 26 / 36לא זמין

משקל (ק"ג)

5.7

5.7

5.7

5.8

5.8

5.8

5.8

מידות ללא רגליות
(רוחב  xעומק  xגובה במ"מ)

356 x 395 x 133

356 x 395 x 133

356 x 395 x 133

367 x 400 x 149

367 x 400 x 149

356 x 395 x 133

356 x 395 x 133

צריכת אנרגיה
מצב רגיל /חסכוני eco2 /

 / 255W / 197Wלא זמין

 / 255W / 197Wלא זמין

 / 255W / 197Wלא זמין

354W / 309W / 309W

354W / 309W / 309W

 / 255W / 197Wלא זמין

 / 255W / 197Wלא זמין

צריכת חשמל בהמתנה ,תקשורת
כבויה
מאושר על ידי TCO

0.5W

0.5W

0.5W

0.37W

0.37W

0.5W

0.5W

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות
להחלפה

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

אחריות

חמש שנים  12,000 /שעות

חמש שנים  12,000 /שעות

חמש שנים  12,000 /שעות

מקרן – חמש שנים
מנורה – חמש שנים /
 1,000שעות

מקרן – חמש שנים
מנורה – חמש שנים /
 1,000שעות

חמש שנים /
 12,000שעות

חמש שנים /
 12,000שעות

16

17

למרחב שדורש עבודה
אינטראקטיבית זריזה ושיתוף פעולה

דגם

חדרי ישיבות גדולים

חדרי ישיבות גדולים

התקנה

EB-1485Fi

EB-2250U

EB-L200W

EB-L200F

EB-L520U

EB-L720U

EB-L530U

רזולוציה

(1,366 × 768 × 2) Full HD

WUXGA (1,920 x 1,200)

WXGA (1,280 x 800)

Full HD (1,366 x 768 x 2)

WUXGA (1,920 x 1,200)

WUXGA (1,920 x 1,200)

WUXGA (1,920 x 1,200)

יחס גובה-רוחב מובנה

9:16

10:16

10:16

9:16

10:16

10:16

10:16

תפוקת אור צבעוני (לומן) רגילה
 /חסכונית

3,500 / 5,000

3,800 / 5,000

2,940 / 4,200

3,150 / 4,500

3,640 / 5,200

4,900 / 7,000

3,640 / 5,200

יחס ניגודיות

1:2,500,000

1:15,000

1:2,500,000

1:2,500,000

מעל 1:2,500,000

מעל 1:2,500,000

1:2,500,000

מקור אור

לייזר

מנורה

לייזר

לייזר

לייזר

לייזר

לייזר

חיי מקור אור (שעות)
מצב רגיל/חיסכון

30,000 / 20,000

10,000 / 5,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה

1:0.27

1:2.28 – 1.38

1:2.24 – 1.38

1:2.16 – 1.33

1:2.20 – 1.35

1:2.20 – 1.35

1:2.20 – 1.35

גודל תמונה ניתן להרחבה
(אלכסוני)

 100 – 65אינץ'  /יחס גובה-
רוחב של  916 x
 120 – 61אינץ'  /יחס גובה-
רוחב של  166 x

 300 – 50אינץ'

 282 – 29אינץ'

 500 – 40אינץ'

 500 – 50אינץ'

 500 – 50אינץ'

 500 – 50אינץ'

זום

דיגיטלי 1.35 x

אופטי  x1.6

אופטי  x1.62

אופטי  x1.62

אופטי  x1.6

אופטי  x1.6

אופטי  x1.6

תיקון עיוות טרפז אנכי
תיקון עיוות טרפז אופקי

ידני °±3
ידני ±3

אוטומטי ±30°
אוטומטי ±20°

אוטומטי ±30°
ידני ±30°

אוטומטי ±30°
ידני ±30°

ידני ±30°
ידני ±30°

ידני ±30°
ידני ±30°

ידני ±30°
ידני ±30°

היסט עדשה

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

 ± 50%אנכי
 ± 20%אופקי

יציאת רמקול

2 x 8W

16W

16W

16W

10W

10W

10W

קישוריות

,VGA in ,VGA out HDMI
,x3 ,USB Type A x2
,USB Type B ,HDMI-out
,RS-232C ,Sync in Sync
out ,בקרת יחידת מגע ,שיקוף
מסך ( )MiracastLAN ,
אלחוטיHDBaseT ,

,VGA in x2  VGA out,
,HDMI x2 Composite
,RCA ,USB Type A
,USB Type B RS-232C,
( MHLדרך )HDMI 1

,VGA in (2x)  VGA out,
,Composite in ,HDMI in x2
,USB 2.0 Type A USB 2.0
,Type B ,RS-232C ,RJ45
 LANאלחוטי ,שיקוף מסך
()Miracast

,VGA in x2  VGA out,
 ,HDMI in x2,Composite in
,USB 2.0 Type A USB 2.0
,Type B ,RS-232C ,RJ45
 LANאלחוטי ,שיקוף מסך
()Miracast

,VGA in x2 ,VGA out HDMI
,in x2 HDBaseT, Miracast
 )(when use ELPAP11USB ,
,Type A USB Type BRS- ,
,232C ,Ethernet  LANאלחוטי
( (5GHz)aאופציונלי)
 /n

,VGA in x2 ,VGA out HDMI
,in x2 HDBaseT, Miracast
 )(when use ELPAP11USB ,
,Type A USB Type BRS- ,
,232C ,Ethernet  LANאלחוטי
( (5GHz)aאופציונלי)
 /n

,HDMI in x2 HDMI out,
HD,BaseT ,VGA in x2 VGA
out, RS-232CUSB Type A ,
,x2 ,USB Type Bשיקוף מסך
()Miracast

קישוריות אודיו

,Stereo mini in x3
Microphone stereo mini
inStereo mini out ,

,RCA pair in Stereo mini
,in x2 Stereo mini out

,Stereo mini out Stereo
mini in (2x),RCA pair in ,
כניסת מיקרופון

,RCA pair in Stereo mini
,in x 2 ,Stereo mini out
Microphone input

,Stereo mini out Stereo
mini in (2x)

,Stereo mini out Stereo
mini in (2x)

,Stereo mini in x2 Stereo
mini out

עבודה ברשת

 LAN (RJ45)וגם
יחידת  LANאלחוטי

LAN( )RJ45ויחידת LAN
אלחוטי אופציונלית

LAN( )RJ45ויחידת LAN
אלחוטי

כולל LAN( )RJ45ויחידת
 LANאלחוטי

LAN( )RJ45ויחידת LAN
אלחוטי אופציונלית

LAN( )RJ45ויחידת LAN
אלחוטי אופציונלית

LAN( ,)RJ45יחידה אלחוטית
מובנית ויחידת  LANאלחוטי
אופציונלית

פתרונות התוכנה של Epson

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
ו ,Chromebook-כלי תוכנה
שונים לשיתוף פעולהEpson ,
Projector Management

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
ו,Chromebook- Epson
Projector Management

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
ו,Chromebook- Epson
Projector Management

 iProjectionשל Epson
( ,)Windows/Macאפליקציית
 iProjectionשל Epson
עבור  ,iOSAndroid
ו,Chromebook- Epson
Projector Management

 iProjectionשל Epson
( ,)Windows/Macאפליקציית
 iProjectionשל Epson
עבור  ,iOSAndroid
ו ,Chromebook-Epson
,Projector Management
Epson Content Manager

 iProjectionשל Epson
 iProjectionשל Epson
( ,)Windows/Macאפליקציית
( ,)Windows/Macאפליקציית
 iProjectionשל  Epsonעבור
 iProjectionשל  Epsonעבור
 ,iOS Androidו ,iOS ,Chromebook- AndroidוChromebook-,
Epson Projector Professional
Epson Projector
,Tool Epson Projector
 ,ManagementEpson
 ,ManagementEpson
Content Manager
,Projector Content Manager
Epson Creative Projection

תכונות נוספות

ידית החלקה להשתקת ,A/V
מסך הבית ,מחוות מציג,
מצב בהירות קבוע ,תצוגת
מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי,
השתקת  ,A/Vהתאמה למסך,
 ,6:16מסך בית אינטראקטיבי,
מסך מפוצל ,הפעלה אוטומטית ,תיקון  ,Quick Cornerללא
תכונות להזרמה ולשיתוף,
מצב צבע  ,DICOM DCDiשל צורך במחשב ,מסך מפוצל –
אינטראקטיביות ,DuoLink
עד  4מקורות ,חיפוש מקור
 ,Faroudjaפונקציית תזמון,
פונקציה לשיתוף מסך (שרת/
עזרה למיקוד ,תיקון עיוות טרפז אוטומטי ,פונקציית קוד ,QR
לקוח) ,מצב לוח וירטואלי עם
מנעול  ,Kensingtonמנעול,
בזמן אמת,Quick Corner ,
תמיכה בייצוא מסמכים ,תצוגת
מסכים מרובים באמצעות  Daisyמצגת ללא צורך במחשב ,תצוגת חור לכבל אבטחה ,אבטחת
 LANאלחוטי ,הגנת סיסמה,
 3 Uב ,1-מנעול ,בריח
 ,Chainהפעלה אוטומטית ,חיפוש  SB
אפשרות לתיק לנשיאה
אבטחה ,מנעול Kensington
מקור אוטומטי ,השתקת ,A/V
מסך מפוצל ומחליק ,מסך מפוצל
עד  4מקורות ,הגדרות העתקת
 ,OSDאינטראקטיביות של עט
ומגע ,כיול אוטומטי ,מצב צבע
 ,DICOM SIMמשטח בקרה
חיצוני  ,HDBaseTאשף התקנה

ידית החלקה להשתקת ,A/V
מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי,
תיקון  ,Quick Cornerללא
צורך במחשב ,מסך מפוצל –
עד  4מקורות ,חיפוש מקור
אוטומטי ,פונקציית קוד ,QR
מנעול  ,Kensingtonמנעול,
חור לכבל אבטחה ,אבטחת
 LANאלחוטי ,הגנת סיסמה,
אפשרות לתיק לנשיאה

השתקת  ,A/Vתיקון ,Arc
מיזוג שוליים ,ללא צורך
במחשב,Quick Corner ,שיתוף
מסף ,פונקציית מקור ,תצוגה
רחבה מאוד ( ,)6:16מסך
הבית ,השתקת  ,A/Vמסך
מפוצל – עד  4מקורות,
הפעלה אוטומטית ,חיפוש
מקור אוטומטי ,התחלה מהירה,
מנעול ,חור לכבל אבטחה,
מנעול  ,Kensingtonהתקנה
ב 360°-מעלות ,מנעול ליחידה
של  LANאלחוטי

השתקת  ,A/Vתיקון ,Arc
מיזוג שוליים ,ללא צורך
במחשב,Quick Corner ,שיתוף
מסף ,פונקציית מקור ,תצוגה
רחבה מאוד ( ,)6:16מסך
הבית ,השתקת  ,A/Vמסך
מפוצל – עד  4מקורות,
הפעלה אוטומטית ,חיפוש
מקור אוטומטי ,התחלה מהירה,
מנעול ,חור לכבל אבטחה,
מנעול  ,Kensingtonהתקנה
ב 360°-מעלות ,מנעול ליחידה
של  LANאלחוטי

השתקת  ,A/Vהפעלת תוכן
 USBעבור שילוט ללא מקור,
מיזוג שוליים ,הקרנה מרובה
דרך  ,Daisy Chainתיקון
עיוות  Arcו ,Point-פונקציית
תזמון ,מסך מפוצל ,חיפוש
מקור אוטומטי ,הגדרות
העתקת  ,OSDמנעול ,חור לכבל
אבטחה ,מנעול ,Kensington
התקנה ב 360-מעלות ,כולל
כיסוי לכבל

27 / 36

29 / 39

37 / 28

37 / 28

23 / 31

27 / 39

23 / 31

משקל (ק"ג)

9.7

4.6

4.1

4.1

7.7

7.8

8.2

מידות ללא רגליות
(רוחב  xעומק  xגובה במ"מ)

458 x 209.5 x 375

377 x 291.5 x 110

325 x 299 x 90

325 x 299 x 90

440 x 122 x 304

440 x 122 x 304

440 x 339 x 136

צריכת אנרגיה מצב רגיל  /חסכוני

366W / 262W

405W / 323W

254W / 193W

254W / 193W

293W / 223W

345W / 258W

293W / 223W

צריכת חשמל בהמתנה ,תקשורת
כבויה

0.5W

0.31W

0.5W

0.5W

0.3W

0.3W

0.3W

מאושר על ידי TCO

כן

לא

כן

כן

כן

כן

כן

כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות
להחלפה

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

אחריות

חמש שנים  12,000 /שעות

מקרן – חמש שנים
מנורה – חמש שנים /
 1,000שעות

חמש שנים  12,000 /שעות

חמש שנים  12,000 /שעות

שלוש שנים

שלוש שנים

שלוש שנים

רמת רעש ( )dBרגיל  /חסכוני

18

19

התקנה
דגם

התקנה

EB-L630U

EB-L730U

EB-L735U

EB-L630SU

EB-L635SU

EB-PU1006W

EB-PU1007W

רזולוציה

WUXGA (1,920 x 1,200)

WUXGA (1,920 x 1,200)

WUXGA (1,920 x 1,200)

WUXGA (1,920 x 1,200)

WUXGA (1,920 x 1,200)

WUXGA (1,920 x 1,200)

WUXGA (1,920 x 1,200)

יחס גובה-רוחב מובנה

10:16

10:16

10:16

10:16

10:16

10:16

10:16

תפוקת אור צבעוני (לומן) רגילה
 /חסכונית

4,340 / 6,200

4,900 / 7,000

4,900 / 7,000

4,200 / 6,000

4,200 / 6,000

4,200 / 6,000

4,900 / 7,000

יחס ניגודיות

1:2,500,000

1:2,500,000

1:2,500,000

1:2,500,000

1:2,500,000

1:2,500,000

1:2,500,000

מקור אור

לייזר

לייזר

לייזר

לייזר

לייזר

לייזר

לייזר

חיי מקור אור (שעות) רגיל
 /חסכוני

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב מובנה

1:2.20 – 1.35

1:2.20 – 1.35

1:2.20 – 1.35

1:0.8

1:0.8

1:2.32 – 1.44

1:2.32 – 1.44

גודל תמונה ניתן להרחבה
(אלכסוני)

 500 – 50אינץ'

 500 – 50אינץ'

 500 – 50אינץ'

 200 – 50אינץ'

 200 – 50אינץ'

 1,000 – 50אינץ'

 1,000 – 50אינץ'

זום

אופטי  x1.6

אופטי  x1.6

אופטי  x1.6

דיגיטלי 1.35 x

דיגיטלי 1.35 x

אופטי  x1.6

אופטי  x1.6

תיקון עיוות טרפז אנכי
תיקון עיוות טרפז אופקי

ידני ±30°
ידני ±30°

ידני ±30°
ידני ±30°

ידני ±30°
ידני ±30°

ידני ±30°
ידני ±30°

ידני ±30°
ידני ±30°

ידני ±45°
ידני ±30°

ידני ±45°
ידני ±30°

היסט עדשה

 ± 50%אנכי
 ± 20%אופקי

 ± 50%אנכי
 ± 20%אופקי

 ± 50%אנכי
 ± 20%אופקי

 ± 50%אנכי
 ± 20%אופקי

 ± 50%אנכי
 ± 20%אופקי

 ± 67%אנכי
 ± 30%אופקי

 ± 67%אנכי
 ± 30%אופקי

יציאת רמקול

10W

10W

10W

10W

10W

לא זמין

לא זמין

קישוריות

,HDMI in x2 HDMI out,
HD,BaseT ,VGA in x2
VGA out, RS-232CUSB ,
,Type A x2 ,USB Type B
שיקוף מסך ()Miracast

,HDMI in x2 HDMI out,
HD,BaseT ,VGA in x2
VGA out, RS-232CUSB ,
,Type A x2 ,USB Type B
שיקוף מסך ()Miracast

,HDMI in x2 HDMI out,
HD,BaseT ,VGA in x2
VGA out, RS-232CUSB ,
,Type A x2 ,USB Type B
שיקוף מסך ()Miracast

,HDMI in x2 HDMI out,
HD,BaseT ,VGA in x2 VGA
out, RS-232CUSB Type A ,
,x2 ,USB Type Bשיקוף מסך
()Miracast

,HDMI in x2 HDMI out,
HD,BaseT ,VGA in x2 VGA
out, RS-232CUSB Type A ,
,x2 ,USB Type Bשיקוף מסך
()Miracast

,HDMI in (HDCP 2.3) DVI
,in ,HDBaseT, VGA in
,RS-232C ,USB Type A
( USB Type Bשירות בלבד),
,Remote NFC

,HDMI in (HDCP 2.3) DVI
,in ,HDBaseT, VGA in
,RS-232C ,USB Type A
( USB Type Bשירות בלבד),
,Remote NFC

קישוריות אודיו

,Stereo mini in x2
Stereo mini out

,Stereo mini in x2
Stereo mini out

,Stereo mini in x2
Stereo mini out

,Stereo mini in x2 Stereo
mini out

,Stereo mini in x2 Stereo
mini out

Stereo mini out

Stereo mini out

עבודה ברשת

LAN( ,)RJ45יחידה אלחוטית
מובנית ויחידת  LANאלחוטי
אופציונלית

LAN( ,)RJ45יחידה אלחוטית
מובנית ויחידת  LANאלחוטי
אופציונלית

LAN( ,)RJ45יחידה אלחוטית
מובנית ויחידת  LANאלחוטי
אופציונלית

LAN( ,)RJ45יחידה אלחוטית
מובנית ויחידת  LANאלחוטי
אופציונלית

LAN( ,)RJ45יחידה אלחוטית
מובנית ויחידת  LANאלחוטי
אופציונלית

LAN( )RJ45ויחידת LAN
אלחוטי אופציונלית

LAN( )RJ45ויחידת LAN
אלחוטי אופציונלית

פתרונות התוכנה של Epson

 iProjectionשל Epson
( ,)Windows/Macאפליקציית
 iProjectionשל Epson
עבור  ,iOSAndroid
וChromebook-Epson ,
Projector Professional
,Tool Epson Projector
 ,ManagementEpson
Projector Content
 ,ManagerEpson
Creative Projection

 iProjectionשל Epson
( ,)Windows/Macאפליקציית
 iProjectionשל Epson
עבור  ,iOSAndroid
וChromebook-Epson ,
Projector Professional
,Tool Epson Projector
 ,ManagementEpson
Projector Content
 ,ManagerEpson
Creative Projection

 iProjectionשל Epson
( ,)Windows/Macאפליקציית
 iProjectionשל Epson
עבור  ,iOSAndroid
וChromebook-Epson ,
Projector Professional
,Tool Epson Projector
 ,ManagementEpson
Projector Content
 ,ManagerEpson
Creative Projection

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
וChromebook-Epson ,
Projector Professional
,Tool Epson Projector
 ,ManagementEpson
Projector Content
 ,ManagerEpson
Creative Projection

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
וChromebook-Epson ,
Projector Professional
,Tool Epson Projector
 ,ManagementEpson
Projector Content
 ,ManagerEpson
Creative Projection

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
וChromebook-Epson ,
Projector Professional
,Tool Epson Projector
 ,ManagementEpson
Projector Content
 ,ManagerEpson
 ,Creative ProjectionEpson
Projector Config Tool

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
וChromebook-Epson ,
Projector Professional
,Tool Epson Projector
 ,ManagementEpson
Projector Content
 ,ManagerEpson
 ,Creative ProjectionEpson
Projector Config Tool

תכונות נוספות

השתקת  ,A/Vהפעלת
תוכן  USBעבור שילוט
ללא מקור ,מיזוג שוליים,
הקרנה מרובה דרך Daisy
 ,Chainתיקון עיוות Arc
ו ,Point-פונקציית תזמון,
מסך מפוצל ,חיפוש מקור
אוטומטי ,הגדרות העתקת
 ,OSDמנעול ,חור לכבל
אבטחה ,מנעול ,Kensington
התקנה ב 360-מעלות ,כולל
כיסוי לכבל

השתקת  ,A/Vהפעלת
תוכן  USBעבור שילוט
ללא מקור ,מיזוג שוליים,
הקרנה מרובה דרך Daisy
 ,Chainתיקון עיוות Arc
ו ,Point-פונקציית תזמון,
מסך מפוצל ,חיפוש מקור
אוטומטי ,הגדרות העתקת
 ,OSDמנעול ,חור לכבל
אבטחה ,מנעול ,Kensington
התקנה ב 360-מעלות ,כולל
כיסוי לכבל

השתקת  ,A/Vהפעלת
תוכן  USBעבור שילוט
ללא מקור ,מיזוג שוליים,
הקרנה מרובה דרך Daisy
 ,Chainתיקון עיוות Arc
ו ,Point-פונקציית תזמון,
מסך מפוצל ,חיפוש מקור
אוטומטי ,הגדרות העתקת
 ,OSDמנעול ,חור לכבל
אבטחה ,מנעול ,Kensington
התקנה ב 360-מעלות ,כולל
כיסוי לכבל

השתקת  ,A/Vהפעלת תוכן
 USBעבור שילוט ללא מקור,
מיזוג שוליים ,הקרנה מרובה
דרך  ,Daisy Chainתיקון
עיוות  Arcו ,Point-פונקציית
תזמון ,מסך מפוצל ,חיפוש
מקור אוטומטי ,הגדרות העתקת
 ,OSDמנעול ,חור לכבל
אבטחה ,מנעול ,Kensington
התקנה ב 360-מעלות ,כולל
כיסוי לכבל

השתקת  ,A/Vהפעלת תוכן
 USBעבור שילוט ללא מקור,
מיזוג שוליים ,הקרנה מרובה
דרך  ,Daisy Chainתיקון
עיוות  Arcו ,Point-פונקציית
תזמון ,מסך מפוצל ,חיפוש
מקור אוטומטי ,הגדרות העתקת
 ,OSDמנעול ,חור לכבל
אבטחה ,מנעול ,Kensington
התקנה ב 360-מעלות ,כולל
כיסוי לכבל

שיפור ל ,4K-תמיכה ב,HDR-
זום ממונע ,מיקוד והיסט עדשה,
זיכרון מיקום עדשה ,אפשרויות
מתחלפות לעדשות ,כולל עדשות
 USTעם אפס היסט ,אפשרות
למצלמה ,הקרנה לאורך,
השתקת  ,A/Vהפעלת תוכן
 USBעבור שילוט ללא מקור,
מיזוג שוליים ,תיקון עיוות ,Point
תיקון עיוות של משטחים לא
אחידים וקירות פינתיים ,תקנה
ב 360-מעלות ,כולל כיסוי לכבל

שיפור ל ,4K-תמיכה ב,HDR-
זום ממונע ,מיקוד והיסט עדשה,
זיכרון מיקום עדשה ,אפשרויות
מתחלפות לעדשות ,כולל עדשות
 USTעם אפס היסט ,אפשרות
למצלמה ,הקרנה לאורך,
השתקת  ,A/Vהפעלת תוכן
 USBעבור שילוט ללא מקור,
מיזוג שוליים ,תיקון עיוות ,Point
תיקון עיוות של משטחים לא
אחידים וקירות פינתיים ,תקנה
ב 360-מעלות ,כולל כיסוי לכבל

רמת רעש ( )dBרגיל  /חסכוני

27 / 38

27 / 38

27 / 38

27 / 38

27 / 38

28 / 30

29 / 33

משקל (ק"ג)

8.4

8.4

8.4

8.4

8.4

15.4

16.3

מידות ללא רגליות
(רוחב  xעומק  xגובה במ"מ)

440 x 339 x 136

440 x 339 x 136

440 x 339 x 136

440 x 334 x 136

440 x 334 x 136

545 x 436 x 164

545 x 436 x 164

צריכת אנרגיה
מצב רגיל/חיסכון

345W / 258W

345W / 258W

345W / 258W

345W / 258W

345W / 258W

367W / 310W

431W / 366W

צריכת חשמל בהמתנה ,תקשורת
כבויה

0.3W

0.3W

0.3W

0.3W

0.3W

0.5W

0.5W

מאושר על ידי TCO

כן

כן

כן

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות
להחלפה

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

אחריות

שלוש שנים

שלוש שנים

שלוש שנים

שלוש שנים

שלוש שנים

שלוש שנים

שלוש שנים

20

המפרט משתנה לפי העדשות ,יש לעיין במפרט של העדשות

21

התקנה
דגם

התקנה

EB-PU1007B

EB-PU1008W

EB-PU1008B

EB-PU2010W

EB-PU2010B

EB-PU2113W

EB-PU2213B

רזולוציה

WUXGA (1,920 x 1,200)

WUXGA (1,920 x 1,200)

WUXGA (1,920 x 1,200)

WUXGA (1,920 x 1,200)

WUXGA (1,920 x 1,200)

WUXGA (1,920 x 1,200)

WUXGA (1,920 x 1,200)

יחס גובה-רוחב מובנה

10:16

10:16

10:16

10:16

10:16

10:16

10:16

תפוקת אור צבעוני (לומן) רגילה
 /חסכונית

4,900 / 7,000

5,950 / 8,500

5,950 / 8,500

7,000 / 10,000

7,000 / 10,000

9,100 / 13,000

9,100 / 13,000

יחס ניגודיות

1:2,500,000

1:2,500,000

1:2,500,000

1:2,500,000

1:2,500,000

1:2,500,000

1:2,500,000

מקור אור

לייזר

לייזר

לייזר

לייזר

לייזר

לייזר

לייזר

חיי מקור אור (שעות) רגיל
 /חסכוני

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב
מובנה

1:2.32 – 1.44

1:2.32 – 1.44

1:2.32 – 1.44

1:2.56 – 1.57

1:2.56 – 1.57

1:2.56 – 1.57

1:2.56 – 1.57

גודל תמונה ניתן להרחבה
(אלכסוני)

 1,000 – 50אינץ'

 1,000 – 50אינץ'

 1,000 – 50אינץ'

 1,000 – 60אינץ'

 1,000 – 60אינץ'

 1,000 – 60אינץ'

 1,000 – 60אינץ'

זום

אופטי  x1.6

אופטי  x1.6

אופטי  x1.6

אופטי  x1.6

אופטי  x1.6

אופטי  x1.6

אופטי  x1.6

תיקון עיוות טרפז אנכי
תיקון עיוות טרפז אופקי

ידני ±45°
ידני ±30°

ידני ±45°
ידני ±30°

ידני ±45°
ידני ±30°

ידני ±45°
ידני ±30°

ידני ±45°
ידני ±30°

ידני ±45°
ידני ±30°

ידני ±45°
ידני ±30°

היסט עדשה

 ±67%אנכי
 ± 30%אופקי

 ± 67%אנכי
 ± 30%אופקי

 ± 67%אנכי
 ± 30%אופקי

 ± 60%אנכי
 ± 18%אופקי

 ± 60%אנכי
 ± 18%אופקי

 ± 60%אנכי
 ± 18%אופקי

 ± 60%אנכי
 ± 18%אופקי

יציאת רמקול

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

קישוריות

,HDMI in (HDCP 2.3) DVI
,in ,HDBaseT, VGA in
,RS-232C ,USB Type A
( USB Type Bשירות בלבד),
,Remote NFC

,HDMI in (HDCP 2.3) DVI
,in ,HDBaseT, VGA in
,RS-232C ,USB Type A
( USB Type Bשירות בלבד),
,Remote NFC

,HDMI in (HDCP 2.3) DVI
,in ,HDBaseT, VGA in
,RS-232C ,USB Type A
( USB Type Bשירות בלבד),
,Remote NFC

,HDMI in (HDCP 2.3) DVI
,in ,HDBaseT, SDI in SDI
,out ,VGA in RS-232C,
,USB Type A USB Type B
(שירות בלבד),Remote , NFC

,HDMI in (HDCP 2.3) DVI
,in ,HDBaseT, SDI in SDI
,out ,VGA in RS-232C,
,USB Type A USB Type B
(שירות בלבד),Remote , NFC

,HDMI in (HDCP 2.3) DVI
,in ,HDBaseT, VGA in
,RS-232C ,USB Type A x2
( USB Type Bשירות בלבד),
,Remote NFC

,HDMI in (HDCP 2.3) DVI
,in ,HDBaseT, SDI in SDI
,out ,VGA in RS-232CUSB ,
,Type A x2 USB Type B
(שירות בלבד),Remote , NFC

קישוריות אודיו

Stereo mini out

Stereo mini out

Stereo mini out

Stereo mini out

Stereo mini out

Stereo mini out

Stereo mini out

עבודה ברשת

LAN( )RJ45ויחידת LAN
אלחוטי אופציונלית

LAN( )RJ45ויחידת LAN
אלחוטי אופציונלית

LAN( )RJ45ויחידת LAN
אלחוטי אופציונלית

LAN( )RJ45ויחידת
 LANאלחוטי אופציונלית

LAN( )RJ45ויחידת
 LANאלחוטי אופציונלית

LAN( )RJ45ויחידת
 LANאלחוטי אופציונלית

LAN( )RJ45ויחידת
 LANאלחוטי אופציונלית

פתרונות התוכנה של Epson

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
וChromebook-Epson ,
Projector Professional
,Tool Epson Projector
 ,ManagementEpson
Projector Content
 ,ManagerEpson Creative
 ,ProjectionEpson
Projector Config Tool

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
וChromebook-Epson ,
Projector Professional
,Tool Epson Projector
 ,ManagementEpson
Projector Content
 ,ManagerEpson Creative
 ,ProjectionEpson
Projector Config Tool

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
וChromebook-Epson ,
Projector Professional
,Tool Epson Projector
 ,ManagementEpson
Projector Content
 ,ManagerEpson Creative
 ,ProjectionEpson
Projector Config Tool

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
וChromebook-Epson ,
Projector Professional
,Tool Epson Projector
 ,ManagementEpson
Projector Content
 ,ManagerEpson Creative
 ,ProjectionEpson Projector
Config Tool

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
וChromebook-Epson ,
Projector Professional
,Tool Epson Projector
 ,ManagementEpson
Projector Content
 ,ManagerEpson Creative
 ,ProjectionEpson Projector
Config Tool

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
וChromebook-Epson ,
Projector Professional
,Tool Epson Projector
 ,ManagementEpson
Projector Content
 ,ManagerEpson Creative
 ,ProjectionEpson Projector
Config Tool

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
וChromebook-Epson ,
Projector Professional
,Tool Epson Projector
 ,ManagementEpson
Projector Content
 ,ManagerEpson Creative
 ,ProjectionEpson Projector
Config Tool

תכונות נוספות

שיפור ל ,4K-תמיכה ב,HDR-
זום ממונע ,מיקוד והיסט
עדשה ,זיכרון מיקום עדשה,
אפשרויות מתחלפות לעדשות,
כולל עדשות  USTעם אפס
היסט ,אפשרות למצלמה,
הקרנה לאורך ,השתקת ,A/V
הפעלת תוכן  USBעבור שילוט
ללא מקור ,מיזוג שוליים ,תיקון
עיוות  ,Pointתיקון עיוות של
משטחים לא אחידים וקירות
פינתיים ,תקנה ב 360-מעלות,
כולל כיסוי לכבל

שיפור ל ,4K-תמיכה ב,HDR-
זום ממונע ,מיקוד והיסט
עדשה ,זיכרון מיקום עדשה,
אפשרויות מתחלפות לעדשות,
כולל עדשות  USTעם אפס
היסט ,אפשרות למצלמה,
הקרנה לאורך ,השתקת ,A/V
הפעלת תוכן  USBעבור שילוט
ללא מקור ,מיזוג שוליים ,תיקון
עיוות  ,Pointתיקון עיוות של
משטחים לא אחידים וקירות
פינתיים ,תקנה ב 360-מעלות,
כולל כיסוי לכבל

שיפור ל ,4K-תמיכה ב,HDR-
זום ממונע ,מיקוד והיסט
עדשה ,זיכרון מיקום עדשה,
אפשרויות מתחלפות לעדשות,
כולל עדשות  USTעם אפס
היסט ,אפשרות למצלמה,
הקרנה לאורך ,השתקת ,A/V
הפעלת תוכן  USBעבור שילוט
ללא מקור ,מיזוג שוליים ,תיקון
עיוות  ,Pointתיקון עיוות של
משטחים לא אחידים וקירות
פינתיים ,תקנה ב 360-מעלות,
כולל כיסוי לכבל

שיפור ל ,4K-תמיכה ב,HDR-
זום ממונע ,מיקוד והיסט עדשה,
זיכרון מיקום עדשה ,אפשרויות
מתחלפות לעדשות ,כולל עדשות
 USTעם אפס היסט ,אפשרות
למצלמה ,הקרנה מרובה דרך
 ,Daisy Chainהקרנה לאורך,
השתקת  ,A/Vהפעלת תוכן
 USBעבור שילוט ללא מקור,
מיזוג שוליים ,תיקון עיוות ,Point
תיקון עיוות של משטחים לא
אחידים וקירות פינתיים ,תקנה
ב 360-מעלות

שיפור ל ,4K-תמיכה ב,HDR-
זום ממונע ,מיקוד והיסט עדשה,
זיכרון מיקום עדשה ,אפשרויות
מתחלפות לעדשות ,כולל עדשות
 USTעם אפס היסט ,אפשרות
למצלמה ,הקרנה מרובה דרך
 ,Daisy Chainהקרנה לאורך,
השתקת  ,A/Vהפעלת תוכן
 USBעבור שילוט ללא מקור,
מיזוג שוליים ,תיקון עיוות ,Point
תיקון עיוות של משטחים לא
אחידים וקירות פינתיים ,תקנה
ב 360-מעלות

שיפור ל ,4K-תמיכה ב,HDR-
זום ממונע ,מיקוד והיסט עדשה,
זיכרון מיקום עדשה ,אפשרויות
מתחלפות לעדשות ,כולל עדשות
 USTעם אפס היסט ,אפשרות
למצלמה ,הקרנה לאורך,
השתקת  ,A/Vהפעלת תוכן USB
עבור שילוט ללא מקור ,מיזוג
שוליים ,תיקון עיוות  ,Pointתיקון
עיוות של משטחים לא אחידים
וקירות פינתיים ,התקנה ב360-
1
מעלות ,אישור של IP5x

שיפור ל ,4K-תמיכה ב,HDR-
זום ממונע ,מיקוד והיסט עדשה,
זיכרון מיקום עדשה ,אפשרויות
מתחלפות לעדשות ,כולל עדשות
 USTעם אפס היסט ,אפשרות
למצלמה ,הקרנה מרובה דרך
 ,Daisy Chainתריס מכני ,הקרנה
לאורך ,השתקת  ,A/Vהפעלת תוכן
 USBעבור שילוט ללא מקור ,מיזוג
שוליים ,תיקון עיוות  ,Pointתיקון
עיוות של משטחים לא אחידים
וקירות פינתיים ,התקנה ב360-
1
מעלות ,אישור של IP5x

רמת רעש ( )dBרגיל  /חסכוני

29 / 33

30 / 35

30 / 35

30 / 37

30 / 37

30 / 35

30 / 35

משקל (ק"ג)

16.3

16.3

16.3

16.8

16.8

24.1

24.2

מידות ללא רגליות
(רוחב  xעומק  xגובה במ"מ)

545 x 436 x 164

545 x 436 x 164

545 x 436 x 164

545 x 436 x 164

545 x 436 x 164

586 x 492 x 185

586 x 492 x 185

צריכת אנרגיה מצב רגיל  /חסכוני

431W / 366W

535W / 452W

535W / 452W

535W / 452W

535W / 452W

864 / 633

864 / 633

צריכת חשמל בהמתנה ,תקשורת
כבויה

0.5W

0.5W

0.5W

0.5W

0.5W

0.5W

0.5W

מאושר על ידי TCO

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות
להחלפה

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

אחריות

שלוש שנים

שלוש שנים

שלוש שנים

שלוש שנים

שלוש שנים

שלוש שנים

שלוש שנים
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המפרט משתנה לפי העדשות ,יש לעיין במפרט של העדשות

 1אישור של  IP5xבהתאם לתקן  IECמספר  .60529אישור  IP5xמתייחס
למנוע אופטי ולמודול של מקור אור
המפרט משתנה לפי העדשות ,יש לעיין במפרט של העדשות
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התקנה
דגם

התקנה

תאורה ושילוט

EB-PU2116W

EB-PU2216B

EB-PU2120W

EB-PU2220B

EB-L30000U

EB-U50

EB-W70

רזולוציה

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1,920 x 1,200)

WUXGA (1,920 x 1,200)

WXGA (1,280 x 800)

יחס גובה-רוחב מובנה

16:10

16:10

16:10

16:10

10:16

10:16

10:16

תפוקת אור צבעוני (לומן) רגילה
 /חסכונית

11,200 / 16,000

11,200 / 16,000

14,000 / 20,000

14,000 / 20,000

30,000 / 21,000

2,400 / 3,700

2,000 / 1,000

יחס ניגודיות

1:2,500,000

1:2,500,000

1:2,500,000

1:2,500,000

1:2,500,000

1:16,000

1:2,000,000

מקור אור

לייזר

לייזר

לייזר

לייזר

לייזר

מנורה

לייזר

חיי מקור אור (שעות)
מצב רגיל/חיסכון

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

17,000 / 10,000

12,000 / 20,000

יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב
מובנה

1:2.56 – 1.57

1:2.56 – 1.57

1:2.56 – 1.57

1:2.56 – 1.57

1:2.35 – 1.74

1:1.68 – 1.38

1:1.4 – 1.04

גודל תמונה ניתן להרחבה
(אלכסוני)

 1,000 – 60אינץ'

 1,000 – 60אינץ'

 1,000 – 60אינץ'

 1,000 – 60אינץ'

 1,000 – 100אינץ'

 300 – 30אינץ'

 150 – 30אינץ'

זום

אופטי 1.6x

אופטי 1.6x

אופטי 1.6x

אופטי 1.6x

אופטי  x1.4

אופטי 1.2 x

דיגיטלי 1.35 x

תיקון עיוות טרפז אנכי
תיקון עיוות טרפז אופקי

ידני ±45°
ידני ±30°

ידני ±45°
ידני ±30°

ידני ±45°
ידני ±30°

ידני ±45°
ידני ±30°

ידני ±45°
ידני ±30°

אוטומטי ±30°
ידני ±30°

ידני ±45°
ידני ±40°

היסט עדשה

 ± 60%אנכי
 ± 18%אופקי

 ± 60%אנכי
 ± 18%אופקי

 ± 60%אנכי
 ± 18%אופקי

 ± 60%אנכי
 ± 18%אופקי

 65% ±אנכי
 ± 30%אופקי

לא זמין

לא זמין

יציאת רמקול

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

5W

5W

 )HDCP 2.3( H,DVI in ,
 DMI in
,HDBaseT ,SDI in ,SDI out
,VGA in RS-232CUSB ,
,Type A x2 USB Type B
(שירות בלבד),Remote , NFC

,VGA out ,VGA in
,DVI in ,BNC in ,HDBaseT
,HD-SDIHDMI (HDCP 2.2)

,VGA in ,VGA out HDMI x
 ,2( USB Type Aעבור ספקי
כוח של  ,)1,200mAUSB
( Type Bלצורך עדכוני קושחה),
RS-232C

,HDMI in USB Type A
(ספק כוח )2A

Stereo mini out

Stereo mini out

Stereo mini out

Stereo mini out

לא זמין

,Stereo mini in x2
Stereo mini out

Stereo mini out

עבודה ברשת

LAN( )RJ45ויחידת LAN
אלחוטי אופציונלית

LAN( )RJ45ויחידת LAN
אלחוטי אופציונלית

LAN( )RJ45ויחידת LAN
אלחוטי אופציונלית

LAN( )RJ45ויחידת LAN
אלחוטי אופציונלית

LAN( )RJ45ויחידת
 LANאלחוטי אופציונלית

פתרונות התוכנה של Epson

 iProjectionשל Epson
 iProjectionשל Epson
 iProjectionשל Epson
( ,)Windows/Macאפליקציית
( ,)Windows/Macאפליקציית
( ,)Windows/Macאפליקציית
 iProjectionשל  Epsonעבור
 iProjectionשל  Epsonעבור
 iProjectionשל  Epsonעבור
 ,iOS AndroidוChromebook- ,iOS , AndroidוChromebook- ,iOS , AndroidוChromebook-,
Epson Projector
Epson Projector
Epson Projector
,Professional Tool Epson
,Professional Tool Epson
,Professional Tool Epson
,Projector Management
,Projector Management
,Projector Management
Epson Projector Content
Epson Projector Content
Epson Projector Content
 ,ManagerEpson Creative
 ,ManagerEpson Creative
 ,ManagerEpson Creative
 ,Projection ,Projection Epson Projector ,Projection Epson ProjectorEpson Projector
Config Tool
Config Tool
Config Tool

קישוריות

קישוריות אודיו

,HDMI in (HDCP 2.3) DVI
,in ,HDBaseT, VGA in
,RS-232C ,USB Type A x2
( USB Type Bשירות בלבד),
,Remote NFC

,HDMI in (HDCP 2.3) DVI
,HDMI in (HDCP 2.3) DVI
,in ,HDBaseT, VGA in
,in ,HDBaseT, SDI in SDI
,out ,VGA in RS-232C,RS-232C USB , ,USB Type A x2
( USB Type Bשירות בלבד),
,Type A x2 USB Type B
(שירות בלבד) Remote ,,Remote NFC , NFC

LAN( )RJ45ו LAN-אלחוטי

לא זמין

Epson Projector
Epson iProjection
,Management iProjection
(,)Windows/Mac
E(Windows/
של  pson
אפליקציית  iProjectionשל
)Mac ,אפליקציית iProjection
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
של  Epsonעבור iOS
וChromebook, Epson-
ו,Android- Epson Projector
Projector Professional Tool,
Professional Tool Epson Projector Management
Epson Projector Content
,Manager Epson Creative
E
,Projection  pson Projector
Config Tool

 iProjectionשל Epson
( ,)Windows/Macאפליקציית
 iProjectionשל  Epsonעבור
 iOSו ,Android-Epson
,Projector Management
Epson Projector Content
Manager

לא זמין

שיפור ל ,4K-תמיכה ב ,HDR-זום מערכת אופטית אטומה לחלוטין,
ממונע ,מיקוד והיסט עדשה ,זיכרון אפשרויות מתחלפות לעדשות,
מיקום עדשה ,אפשרויות מתחלפות זום ממונע ,מיקוד והיסט
עדשה ,זיכרון מיקום עדשה,
לעדשות ,כולל עדשות  USTעם
מצלמה משולבת לכיול צבעים,
אפס היסט ,אפשרות למצלמה,
הקרנה מרובה דרך  ,Daisy Chainשיפור ל ,4K-התקנה ב360-
הקרנה לאורך ,תריס מכני ,השתקת מעלות ,מיזוג שוליים ,הקרנה
לאורךEpson Projector ,
 ,A/Vהפעלת תוכן  USBעבור
 .Professional Toolזמין גם
שילוט ללא מקור ,מיזוג שוליים,
בצבע לבן ()EB-L30002U
תיקון עיוות  ,Pointתיקון עיוות
של משטחים לא אחידים וקירות
פינתיים ,התקנה ב 360-מעלות,
1
אישור של IP5x

מסך הבית ,פונקציית תזמון,
חיפוש מקור אוטומטי ,השתקת
 ,A/Vהפעלה מ USB-עבור
שילוט ללא מקור ,תושבת
למסילת תאורה ומעמד לרצפה

התקנה ב 360-מעלות ,השתקת
 ,A/Vמנעול ,Kensington
תושבת למסילת תאורה
אופציונלית ומעמד תקרה/רצפה

35 /38

35 /38

38 / 45

38 / 45

41 / 49

37 / 28

26 / 29

משקל (ק"ג)

24.5

24.6

24.8

24.9

63.8

3.1

2.7

מידות ללא רגליות
(רוחב  xעומק  xגובה במ"מ)

 5 492 x185 x
 86

 5 492 x185 x
 86

 5 492 x185 x
 86

 5 492 x185 x
 86

790 x 710 x 299

364 x 248 x 95

210 x 227 x 88

צריכת אנרגיה
מצב רגיל/חיסכון

773 / 1083

773 / 1083

899 / 1301

899 / 1301

2,325W / 1,511W

285W / 218W

172W / 115W

צריכת חשמל בהמתנה ,תקשורת
כבויה

תכונות נוספות

רמת רעש ( )dBרגיל  /חסכוני

שיפור ל ,4K-תמיכה ב,HDR-
שיפור ל ,4K-תמיכה ב,HDR-
זום ממונע ,מיקוד והיסט עדשה ,זום ממונע ,מיקוד והיסט עדשה,
זיכרון מיקום עדשה ,אפשרויות
זיכרון מיקום עדשה ,אפשרויות
מתחלפות לעדשות ,כולל עדשות מתחלפות לעדשות ,כולל עדשות
 USTעם אפס היסט ,אפשרות
 USTעם אפס היסט ,אפשרות
למצלמה ,הקרנה לאורך ,השתקת למצלמה ,הקרנה מרובה דרך
 ,Daisy Chainתריס מכני,
 ,A/Vהפעלת תוכן  USBעבור
הקרנה לאורך ,השתקת ,A/V
שילוט ללא מקור ,מיזוג שוליים,
הפעלת תוכן  USBעבור שילוט
תיקון עיוות  ,Pointתיקון עיוות
של משטחים לא אחידים וקירות ללא מקור ,מיזוג שוליים ,תיקון
פינתיים ,התקנה ב 360-מעלות ,עיוות  ,Pointתיקון עיוות של
1
משטחים לא אחידים וקירות
אישור של IP5x
פינתיים ,התקנה ב 360-מעלות,
1
אישור של IP5x

שיפור ל ,4K-תמיכה ב,HDR-
זום ממונע ,מיקוד והיסט עדשה,
זיכרון מיקום עדשה ,אפשרויות
מתחלפות לעדשות ,כולל עדשות
 USTעם אפס היסט ,אפשרות
למצלמה ,הקרנה לאורך ,השתקת
 ,A/Vהפעלת תוכן  USBעבור
שילוט ללא מקור ,מיזוג שוליים,
תיקון עיוות  ,Pointתיקון עיוות
של משטחים לא אחידים וקירות
פינתיים ,התקנה ב 360-מעלות,
1
אישור של IP5x

0.5W

0.5W

0.5W

0.5W

0.5W

0.3W

0.4W

מאושר על ידי TCO

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות
להחלפה

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

אחריות

שלוש שנים

שלוש שנים

שלוש שנים

שלוש שנים

חמש שנים  20,000 /שעות
שירות באתר הלקוח

מקרן – שלוש שנים
מנורה – שנה  1,000 /שעות

שנתיים  7,500 /שעות
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 1אישור של  IP5xבהתאם לתקן  IECמספר  .60529אישור  IP5xמתייחס
למנוע אופטי ולמודול של מקור אור
העדשות.
המפרט משתנה לפי העדשות ,יש לעיין במפרט של העדשות

 1אישור של  IP5xבהתאם לתקן  IECמספר  .60529אישור  IP5xמתייחס
למנוע אופטי ולמודול של מקור אור
המפרט משתנה לפי העדשות ,יש לעיין במפרט של העדשות
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תאורה ושילוט
דגם

תאורה ושילוט

EB-W75

EV-110

EV-115

EB-L250F

EB-L255F

EB-750F

EB-755F

רזולוציה

W
 XGA (1,280 x 800)

WXGA (1,280 x 800)

WXGA (1,280 x 800)

Full HD (1,920 x 1,080)

Full HD (1,920 x 1,080)

Full HD (1,920 x 1,080)

Full HD (1,920 x 1,080))

יחס גובה-רוחב מובנה

10:16

10:16

10:16

9:16

9:16

9:16

9:16

תפוקת אור צבעוני (לומן) רגילה
 /חסכונית

2,000 / 1,000

1,100 / 2,200

1,100 / 2,200

3,150 / 4,500

3,150 / 4,500

2,500 / 3,600

2,500 / 3,600

יחס ניגודיות

1:2,000,000

1:2,500,000

1:2,500,000

1:2,500,000

1:2,500,000

1:2,500,000

1:2,500,000

מקור אור

לייזר

לייזר

לייזר

לייזר

לייזר

לייזר

לייזר

חיי מקור אור (שעות) רגיל
 /חסכוני

1
 2,000 / 20,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב
מובנה

1:1.4 – 1.04

1:2.19 – 1.38

1:2.19 – 1.38

1:2.16 – 1.33

1:2.16 – 1.33

1:0.36 – 0.26

1:0.36 – 0.26

 150 – 30אינץ'

 150 – 30אינץ'

 150 – 30אינץ'

 500 – 40אינץ'

 500 – 40אינץ'

 120 – 65אינץ' ביחס גובה-
רוחב של 9:16
 110 – 60אינץ' ביחס גובה-
רוחב של 6:16

 120 – 65אינץ' ביחס גובה-
רוחב של 16:9
 110 – 60אינץ' ביחס גובה-
רוחב של 6:16

זום

דיגיטלי 1.35 x

אופטי  x1.6

אופטי  x1.6

אופטי  x1.62

אופטי  x1.62

דיגיטלי 1.35 x

דיגיטלי 1.35 x

תיקון עיוות טרפז אנכי
תיקון עיוות טרפז אופקי

ידני ±45°
ידני ±40°

ידני ±45°
ידני ±40°

ידני ±45°
ידני ±40°

ידני ±30°
ידני ±30°

ידני ±30°
ידני ±30°

ידני °±3
ידני °±3

ידני °±3
ידני °±3

היסט עדשה

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

גודל תמונה ניתן להרחבה
(אלכסוני)

יציאת רמקול

5W

לא זמין

לא זמין

16W

16W

16W

16W

קישוריות

,HDMI in USB Type A
(ספק כוח )2A

כרטיס  ,SD ,HDMI inUSB
( Type Aעבור פונקציית GPI
או ספקי כוח של ,)5V/2A
( USB Type Bלצורך עדכוני
קושחה)

כרטיס  ,SD ,HDMI inUSB
( Type Aעבור פונקציית GPI
או ספקי כוח של ,)5V/2A
( USB Type Bלצורך עדכוני
קושחה)

,VGA in x2  VGA out,
HDMI in x2Composite ,
,in ,RS-232C USB Type
,A USB Type B ,שיקוף מסך
()Miracast

,VGA in x2  VGA out,
HDMI in x2Composite ,
,in ,RS-232C USB Type
,A USB Type B ,שיקוף מסך
()Miracast

,VGA in x2  VGA out,
 ,HDMI in x3,Composite in
,RS-232C ,USB Type A x2
USB Type B,שיקוף מסך
()Miracast

,VGA in x2  VGA out,
 ,HDMI in x3,Composite in
,RS-232C ,USB Type A x2
USB Type B,שיקוף מסך
()Miracast

קישוריות אודיו

Stereo mini out

Stereo mini out, Bluetooth

S
 tereo mini out, Bluetooth

,Stereo mini in x2 Stereo
mini out

Stereo mini in x2, Stereo
mini out

Stereo mini in x3. Stereo
mini out

Stereo mini in x3. Stereo
mini out

עבודה ברשת

לא זמין

LAN( )RJ45ו LAN-אלחוטי

LAN( )RJ45ו LAN-אלחוטי

LAN( ,)RJ45יחידה אלחוטית
מובנית ויחידת  LANאלחוטי
אופציונלית

LAN( ,)RJ45יחידה אלחוטית
מובנית ויחידת  LANאלחוטי
אופציונלית

LAN( ,)RJ45יחידה אלחוטית
מובנית ויחידת  LANאלחוטי
אופציונלית

LAN( ,)RJ45יחידה אלחוטית
מובנית ויחידת  LANאלחוטי
אופציונלית

פתרונות התוכנה של Epson

לא זמין

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
וChromebook-Epson ,
,Projector Management
Epson Projector Content
,Manager Epson Creative
Projection

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
וChromebook-Epson ,
,Projector Management
Epson Projector Content
,Manager Epson Creative
Projection

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
וChromebook-Epson ,
,Projector Management
Epson Projector Content
 ,ManagerEpson Creative
Projection

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
וChromebook-Epson ,
,Projector Management
Epson Projector Content
 ,ManagerEpson Creative
Projection

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
וChromebook-Epson ,
,Projector Management
Epson Projector Content
 ,ManagerEpson Creative
Projection

 iProjectionשל Epson
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
 Epsonעבור  ,iOSAndroid
וChromebook-Epson ,
,Projector Management
Epson Projector Content
 ,ManagerEpson Creative
Projection

תכונות נוספות

התקנה ב 360-מעלות,
השתקת  ,A/Vמנעול
 ,Kensingtonאפשרות
של תושבת למסילת
תאורה ומעמד תקרה/רצפה

מצב בהירות קבוע ,מסך
הבית ,פונקציית תזמון ,חיפוש
מקור אוטומטי ,השתקת ,A/V
הפעלה מכרטיס  SDעבור
שילוט ללא מקור ,אפשרות
לתושבת למסילת תאורה
ומעמד לרצפה ,מיזוג שוליים,
התקנה ב 360-מעלות ,נגן
מדיה מובנה ,פונקציית GPI

מצב בהירות קבוע ,מסך
הבית ,פונקציית תזמון ,חיפוש
מקור אוטומטי ,השתקת ,A/V
הפעלה מכרטיס  SDעבור
שילוט ללא מקור ,אפשרות
לתושבת למסילת תאורה
ומעמד לרצפה ,מיזוג שוליים,
התקנה ב 360-מעלות ,נגן
מדיה מובנה ,פונקציית GPI

השתקת  ,A/Vהפעלת תוכן
 USBעבור שילוט ללא מקור,
מיזוג שוליים ,תיקון עיוות  Arcו-
 ,Pointפונקציית תזמון ,חיפוש
מקור אוטומטי ,הגדרות העתקת
 ,OSDמנעול ,חור לכבל
אבטחה ,מנעול ,Kensington
התקנה ב 360-מעלות ,תושבת
למסילת תאורה אופציונלית
ומעמד תקרה/רצפה

השתקת  ,A/Vהפעלת תוכן
 USBעבור שילוט ללא מקור,
מיזוג שוליים ,תיקון עיוות  Arcו-
 ,Pointפונקציית תזמון ,חיפוש
מקור אוטומטי ,הגדרות העתקת
 ,OSDמנעול ,חור לכבל
אבטחה ,מנעול ,Kensington
התקנה ב 360-מעלות ,תושבת
למסילת תאורה אופציונלית
ומעמד תקרה/רצפה

תצוגה  ,6:16השתקת ,A/V
הפעלת תוכן  USBעבור שילוט
ללא מקור ,מיזוג שוליים ,תיקון
עיוות  Arcו ,Point-פונקציית
תזמון ,חיפוש מקור אוטומטי,
הגדרות העתקת  ,OSDמצב
צבע  ,DICOMהתקנה ב360-
מעלות ,התקנה אופציונלית
על הקיר

תצוגה  ,6:16השתקת ,A/V
הפעלת תוכן  USBעבור שילוט
ללא מקור ,מיזוג שוליים ,תיקון
עיוות  Arcו ,Point-פונקציית
תזמון ,חיפוש מקור אוטומטי,
הגדרות העתקת  ,OSDמצב
צבע  ,DICOMהתקנה ב360-
מעלות ,התקנה אופציונלית
על הקיר

רמת רעש ( )dBרגיל  /חסכוני

26 / 29

22 / 34

22 / 34

37 / 28

37 / 28

26 / 36

26 / 36

משקל (ק"ג)

2.7

5.0

5.0

4.3

4.3

5.7

5.7

מידות ללא רגליות
(רוחב  xעומק  xגובה במ"מ)

210 x 227 x 88

יחידת הקרנה
175 x 260 x 175
ספק כוח
361 x 110 x 65

יחידת הקרנה
175 x 260 x 175
ספק כוח
361 x 110 x 65

325 x 299 x 90

325 x 299 x 90

356 x 395 x 133

356 x 395 x 133

צריכת אנרגיה מצב רגיל  /חסכוני

172W / 115W

149W / 122W

149W / 122W

254W / 193W

254W / 193W

255W / 197W

255W / 197W

צריכת חשמל בהמתנה ,תקשורת
כבויה

0.4W

0.4W

0.4W

0.5W

0.5W

0.5W

0.5W

מאושר על ידי TCO

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות
להחלפה

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

אחריות

שנתיים  7,500 /שעות

חמש שנים  12,000 /שעות

חמש שנים  12,000 /שעות

חמש שנים  12,000 /שעות

חמש שנים  12,000 /שעות

חמש שנים  12,000 /שעות

חמש שנים  12,000 /שעות

26

27

תאורה ושילוט
דגם

בית

בית

EB-800F

EB-805F

EH-TW740

EH-TW750

EH-TW5700

EH-TW5820

EH-TW7000

רזולוציה

(1,366 × 768 × 2) Full HD

(1,366 × 768 × 2) Full HD

Full HD

Full HD

1,080p

1,080p

4K PRO-UHD

יחס גובה-רוחב מובנה

9:16

9:16

9:16

9:16

9:16

9:16

9:16

תפוקת אור צבעוני (לומן) רגילה
 /חסכונית

3,500 / 5,000

3,500 / 5,000

2,200 / 3,300

2,200 / 3,400

 2,700במצב רגיל

 2,700במצב רגיל

 3,000במצב רגיל

יחס ניגודיות

1:2,500,000

1:2,500,000

1:16,000

1:16,000

1:35,000

1:70,000

1:40,000

מקור אור

לייזר

לייזר

מנורה

מנורה

מנורה

מנורה

מנורה

חיי מקור אור (שעות) רגיל
 /חסכוני

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

6,000 / 12,000

6,000 / 12,000

4,500 / 7,500

7,500 / 4,500

5,000 / 3,500

יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב
מובנה

1:0.37 – 0.27

1:0.37 – 0.27

1:1.63 – 1.21

1:1.23 – 1.02

1:1.47 – 1.22

1:2.00 – 1.33

1:2.15 – 1.32

 130 – 65אינץ' ביחס גובה-
רוחב של 9:16
 120 – 61אינץ' ביחס גובה-
רוחב של 6:16

 130 – 65אינץ' ביחס גובה-
רוחב של 9:16
 120 – 61אינץ' ביחס גובה-
רוחב של 6:16

386 – 34אינץ'

300 – 30אינץ'

332 – 34אינץ'

300 – 30אינץ'

500 – 40אינץ'

זום

דיגיטלי 1.35 x

דיגיטלי 1.35 x

דיגיטלי 1.35 x

אופטי 1.2 x

אופטי 1.2 x

אופטי  x1.6

אופטי  x1.6

תיקון עיוות טרפז אנכי
תיקון עיוות טרפז אופקי

ידני °±3
ידני °±3

ידני °±3
ידני °±3

ידני ±30°
ידני ±30°

ידני ±30°
ידני ±30°

ידני ±30°
ידני ±30°

ידני ±30°
ידני ±30°

ידני ±30°
ידני ±30°

היסט עדשה

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

ידני  ± 60%אנכי
ידני  ± 60%אופקי

 ± 60%אנכי
 ± 24%אופקי

גודל תמונה ניתן להרחבה
(אלכסוני)

יציאת רמקול

2x 8W

2x 8W

2W Mono

2W Mono

10W Mono

10W Mono

לא זמין

קישוריות

,VGA in x2  VGA out,
,HDMI in x3 ,HDMI out
,Composite in ,HDBaseT
 RUSB Type A x2 ,,
 S-232
USB Type B

,VGA in x2  VGA out,
,HDMI in x3 ,HDMI out
,Composite in ,HDBaseT
 RUSB Type A x2 ,,
 S-232
USB Type B

,HDMI in ,USB 2.0 Type A
2.0 Type Mini-B

,HDMI in (x2) ,VGA in USB
,2.0 Type A 2.0Type
Mini-B

,HDMI inUSB 2.0 Type B

,HDMI in USB 2.0 Type B

,HDMI in (x2) USB 2.0
,Type A x2 USB 2.0 Type
Mini-B

קישוריות אודיו

,Stereo mini in x2
Stereo mini out

,Stereo mini in x2
Stereo mini out

Stereo mini jack

Stereo mini jack

,Stereo mini jack
AtpX Bluetooth (SCMS-T)

,Stereo mini jack
AtpX Bluetooth (SCMS-T)

,Stereo mini jack
AtpX Bluetooth (SCMS-T)

עבודה ברשת

LAN( )RJ45ויחידת LAN
אלחוטי אופציונלית

LAN( )RJ45ויחידת LAN
אלחוטי אופציונלית

מתאם ל LAN-אלחוטי –
נמכר בנפרד

לא זמין

מתאם ל LAN-אלחוטי – נמכר
בנפרד

מתאם ל LAN-אלחוטי – נמכר
בנפרד

מתאם ל LAN-אלחוטי – נמכר
בנפרד

פתרונות התוכנה של Epson

 iProjectionשל Epson
( ,)Windows/Macאפליקציית
 iProjectionשל Epson
עבור  ,iOSAndroid
וChromebook-Epson ,
,Projector Management
Epson Projector Content
 ,ManagerEpson Creative
Projection

 iProjectionשל Epson
( ,)Windows/Macאפליקציית
 iProjectionשל Epson
עבור  ,iOSAndroid
וChromebook-Epson ,
,Projector Management
Epson Projector Content
 ,ManagerEpson Creative
Projection

Epson iProjection
(,)Windows/Mac
אפליקציית iProjection
של Epson
עבור  iOSוAndroid-

לא זמין

לא זמין

לא זמין

Epson iProjection
( ,)Windows/MacEpson
אפליקציית iProjection
עבור iOS
וAndroid-

תכונות נוספות

תצוגה  ,6:16הקרנה מרובה
דרך  ,Daisy Chainהשתקת
 ,A/Vהפעלת תוכן  USBעבור
שילוט ללא מקור ,מיזוג שוליים,
תיקון עיוות  Pointו,Arc-
פונקציית תזמון ,חיפוש מקור
אוטומטי ,הגדרות העתקת
 ,OSDמצב צבע ,DICOM
מנעול ,חור לכבל אבטחה,
מנעול  ,Kensingtonהתקנה
ב 360-מעלות ,התקנה
אופציונלית על הקיר

תצוגה  ,6:16הקרנה מרובה
דרך  ,Daisy Chainהשתקת
 ,A/Vהפעלת תוכן  USBעבור
שילוט ללא מקור ,מיזוג שוליים,
תיקון עיוות  Pointו,Arc-
פונקציית תזמון ,חיפוש מקור
אוטומטי ,הגדרות העתקת
 ,OSDמצב צבע ,DICOM
מנעול ,חור לכבל אבטחה,
מנעול  ,Kensingtonהתקנה
ב 360-מעלות ,התקנה
אופציונלית על הקיר

מחוון תיקון עיוות טרפז אופקי,
מסך מפוצל,Quick Corner ,
מנעול Kensington

 ,Miracastמחוון תיקון עיוות
טרפז אופקי ,מסך מפוצל,
 ,Quick Cornerמנעול
Kensington

,Android TV™ Chromecast
 built-in™דרך מכשירAndroid
,TV™  Google Assistant
דרך מכשיר™Android TV
 ,מחוון תיקון עיוות טרפז
אופקי ,Quick Corner ,מנעול
Kensington

,Android TV™ Chromecast
 built-in™דרך מכשירAndroid
,TV™   Google Assistantדרך
מכשי ר ™ ,Android TVמחוון
תיקון עיוות טרפז אופקיQuick ,
 ,Cornerמנעול Kensington

התאמת עומק תלת-ממד,
אינטרפולציה של פריימים,
 ,Quick Cornerמנעול
Kensington

רמת רעש ( )dBרגיל  /חסכוני

27 / 36

27 / 36

37 / 28

37 / 28

28 / 36

28 / 36

24 / 32

משקל (ק"ג)

9.2

9.2

2.7

2.8

3.6

3.8

6.6

מידות ללא רגליות
(רוחב  xעומק  xגובה במ"מ)

458 x 210 x 375

458 x 210 x 375

302 x 252 x 92

302 x 252 x 92

309 x 315 x 122

309 x 315 x 122

410 x 310 x 157

צריכת אנרגיה
מצב רגיל/חיסכון

366W / 262W

366W / 262W

327W / 225W

327W / 225W

297W / 227W

297W / 227W

368W / 280W

צריכת חשמל בהמתנה ,תקשורת
כבויה

0.5W

0.5W

0.3W

0.3W

0.3W

0.3W

0.2W

מאושר על ידי TCO

כן

כן

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות
להחלפה

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

אחריות

חמש שנים  12,000 /שעות

חמש שנים  12,000 /שעות

מקרן – שנתיים
מנורה – שלוש שנים /
 3,000שעות

מקרן – שנתיים
מנורה – שלוש שנים /
 3,000שעות

מקרן – שנתיים
מנורה – שלוש שנים /
 3,000שעות

מקרן – שנתיים
מנורה – שלוש שנים /
 3,000שעות

 24חודשים  3,000 /שעות
שירות באתר הלקוח

28

29

בית

בית

דגם

EH-TW7100

EH-LS300W

EH-LS300B

EH-LS500W ATV

EH-LS500B ATV

EH-TW9400

EH-LS11000W

רזולוציה

4K PRO-UHD

Full HD 1,080p

Full HD 1,080p

4K PRO-UHD

4K PRO-UHD

4K PRO-UHD

4K (3,840*2,160) 

יחס גובה-רוחב מובנה

9:16

9:16

9:16

9:16

9:16

9:16

9:16

תפוקת אור צבעוני (לומן) רגילה
 /חסכונית

 3,000במצב רגיל

 3,600במצב רגיל

 3,600במצב רגיל

1,200 / 4,000

1,200 / 4,000

 2,600במצב רגיל

1,000 / 2,500

יחס ניגודיות

1:100,000

1:2,500,000

1:2,500,000

1:2,500,000

1:2,500,000

1:1,200,000

1:2,500,000

מקור אור

מנורה

לייזר

לייזר

לייזר

לייזר

מנורה

לייזר

חיי מקור אור (שעות)
מצב רגיל/חיסכון

5,000 / 3,500

20,000 / 20,000

20,000 / 20,000

30,000 / 20,000

30,000 / 20,000

 / 2,400לא זמין

20,000 / 20,000

יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב
מובנה

1:2.15 – 1.32

1:0.35 – 0.26

1:0.35 – 0.26

1:0.37 – 0.26

1:0.37 – 0.26

1:2.84 – 1.35

1:2.84 - 1.35

גודל תמונה ניתן להרחבה
(אלכסוני)

500 – 40אינץ'

120 – 61אינץ'

120 – 61אינץ'

130 – 65אינץ'

130 – 65אינץ'

300 – 30אינץ'

300 – 50אינץ'

זום

אופטי  x1.6

קבוע

קבוע

דיגיטלי 1.35 x

דיגיטלי 1.35 x

אופטי ממונע 2.1 x

אופטי ממונע 2.1 x

תיקון עיוות טרפז אנכי
תיקון עיוות טרפז אופקי

ידני ±30°
ידני ±30°

לא זמין

לא זמין

ידני ±3.0°
ידני ±3.0°

ידני ±3.0°
ידני ±3.0°

ידני ±30°
לא זמין

ידני  30°
±
ידני ±30°

היסט עדשה

 ± 60%אנכי
 ± 24%אופקי

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

 ± 96.3%אנכי ממונע
 ± 47.1%אופקי (ממונע)

 ± 96.3%אנכי ממונע
 ± 47.1%חשמלי ממונע

יציאת רמקול

10W

2x Y
סאונד של  AMAHA
רמקולים 1x ,וופר ,סך
הכול 20W

סאונד של YAMAHA
 2xרמקולים 1x ,וופר ,סך
הכול 20W

10W

10W

לא זמין

לא זמין

קישוריות

,HDMI in (x2) USB 2.0
,Type A x2 USB 2.0 Type
Mini-B

,HDMl x 2 (1 x ARC)
,Type A 1.1
Type Mini-B 2.0

,HDMl x 2 (1 x ARC)
,Type A 1.1
Type Mini-B 2.0

,HDMI x3 RS-232C,
,USB 1.1 Type A
USB 2.0 Type Mini-B

,HDMI x3 ,RS-232C
,USB 1.1 Type A
USB 2.0 Type Mini-B

,VGA in HDMI x2 (HDMI 1 -
,HDCP2.2 and 1.4) USB
,Type A ,USB Type B
,RS-232C Trigger out

 )2x( UUSB 2.0 ,
 SB 1.1 Type A
,Type Mini-B RS-232C ,ממשק
Base-TX / 10 100( E
 thernet
 )Base-T,Trigger out , HDMI
)2x( H
,ARC DMI (HDCP 2.3)

קישוריות אודיו

,Stereo mini jack
AtpX Bluetooth (SCMS-T)

AtpX Bluetooth (SCMS-T)
דרך מכשי ר ™Android TV

AtpX Bluetooth (SCMS-T)
דרך מכשי ר ™Android TV

Stereo mini jack

Stereo mini jack

לא זמין

לא זמין

עבודה ברשת

מתאם  LANאלחוטי –
נמכר בנפרד

דרך מכשי ר ™Android TV

דרך מכשירAndroid TV™

מתאם ל LAN-אלחוטי –
נמכר בנפרד

מתאם ל LAN-אלחוטי –
נמכר בנפרד

מתאם  LANאלחוטי –
נמכר בנפרד

מתאם  LANאלחוטי –
נמכר בנפרד

פתרונות התוכנה של Epson

 iProjectionשל Epson
( ,)Windows/Macאפליקציית
 iProjectionשל  Epsonעבור
 iOSוAndroid-

לא זמין

לא זמין

 iProjectionשל Epson
( ,)Windows/Macאפליקציית
 iProjectionשל  Epsonעבור
 iOSוAndroid-

Epson iProjection
(,)Windows/Mac
אפליקציית  iProjectionשל
Epson
עבור  iOSוAndroid-

 iProjectionשל Epson
( ,)Windows/Macאפליקציית
 iProjectionשל  Epsonעבור
 iOSוAndroid-

לא זמין

תכונות נוספות

התאמת עומק תלת-ממד,
אינטרפולציה של פריימים,
 ,Quick Cornerמנעול
Kensington

,Android TV™
Chromecast built-in™
דרך מכשיר™Android TV
,  Google Assistantדרך
מכשי ר ™,Android TV
תיקון פינות ,תמיכה בקלט
 ,4Kהפעלה/כיבוי ישירים,
מסך הבית

,Android TV™
Chromecast built-in™
דרך מכשיר™Android TV
,  Google Assistantדרך
מכשי ר ™,Android TV
תיקון פינות ,תמיכה בקלט
 ,4Kהפעלה/כיבוי ישירים,
מסך הבית

,Android TV™ Chromecast
 built-in™דרך מכשיר
Android TV™  ,התאמת
עומק תלת-ממד ,שיפור ל,4K-
תיקון עיוות טרפז אוטומטי ,זום
דיגיטלי ,הפעלה/כיבוי ישירים,
אינטרפולציה של פריימים,
מצב משחק ,מסך הבית,
מנעול  ,Kensingtonחור לכבל
אבטחה

,Android TV™  Chromecastכיול  ,ISFזום  /מיקוד  /היסט
 built-in™דרך מכשיר Androidעדשה ממונעים ,שיפור ל,4K-
TV™ , התאמת עומק תלת-ממד ,תמיכה ב HDR-וב,UHD BD-
זיכרון מיקום עדשה (,)x10
שיפור ל ,4K-תיקון עיוות טרפז
אוטומטי ,זום דיגיטלי ,הפעלה/כיבוי תלת-ממד פעיל ,תמונה בתוך
ישירים ,אינטרפולציה של פריימים ,תמונה ,אינטרפולציה של
פריימים ,סופר-רזולוציה ,חידוד
מצב משחק ,מסך הבית ,מנעול
 ,Kensingtonחור לכבל אבטחה פרטים ,המרה מדו-ממד לתלת-
ממד ,מנעול ,Kensington
אבטחת  LANאלחוטי

רמת רעש ( )dBרגיל  /חסכוני

שיפור ל ,4K-השתקת ,A/V
זום דיגיטלי ,אינטרפולציה של
פריימים,תיקון עיוות טרפז
אופקי ואנכי ,הפעלה/כיבוי מיידי,
זיכרון מיקום עדשה ,מקור אור
עם חיים ארוכים ,סופר-רזולוציה
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23 / 37
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משקל (ק"ג)

6.9

7.2

7.2

9.3

9.3

11.2

12.7

מידות ללא רגליות
(רוחב  xעומק  xגובה במ"מ)

410 x 310 x 157

467 x 400 x 133

467 x 400 x 133

458 x 375 x 228

458 x 375 x 228

520 x 450 x 193

520 x 192.70 x 447

צריכת אנרגיה מצב רגיל  /חסכוני

368W / 280W

278W / 179W

278W / 179W

366W / 230W

366W / 230W

355W / 271W

302W / 198W

צריכת חשמל בהמתנה ,תקשורת
כבויה

0.5W

0.5W

0.5W

0.5W

0.5W

0.35W

0.4W

מאושר על ידי TCO

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

כולל עדשות סטנדרטיות שניתנות
להחלפה

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

לא זמין

אחריות

 24חודשים  3,000 /שעות
שירות באתר הלקוח

 60חודשים  12,000 /שעות
שירות באתר הלקוח

 60חודשים  12,000 /שעות
שירות באתר הלקוח

 60חודשים  12,000 /שעות
שירות באתר הלקוח

 60חודשים  12,000 /שעות
שירות באתר הלקוח

 24חודשים  3,000 /שעות
שירות באתר הלקוח

 60חודשים  12,000 /שעות
שירות באתר הלקוח

30

31

בית
דגם

EH-LS12000B

רזולוציה

4K (3,840*2,160) 

יחס גובה-רוחב מובנה

9:16

תפוקת אור צבעוני (לומן)
רגילה  /חסכונית

1,000 / 2,700

יחס ניגודיות

1:2,500,000

מקור אור

לייזר

חיי מקור אור (שעות)
מצב רגיל/חיסכון

20,000 / 20,000

יחס הקרנה ביחס גובה-רוחב
מובנה

1:2.84 - 1.35

גודל תמונה ניתן להרחבה
(אלכסוני)

300 – 50אינץ'

זום

אופטי ממונע 2.1 x

תיקון עיוות טרפז אנכי
תיקון עיוות טרפז אופקי

ידני  30°
±
ידני ±30°

היסט עדשה

 ± 96.3%אנכי ממונע
 ± 47.1%חשמלי ממונע

יציאת רמקול

לא זמין

קישוריות

 )2x( U,
 SB 1.1 Type A
,USB 2.0 Type Mini-B
E
RS-232C ,ממשק  thernet
( )Base-TX / 10 Base-T 100,
,Trigger out ,HDMI ARC
)2x( H
 DMI (HDCP 2.3)

קישוריות אודיו

לא זמין

עבודה ברשת

מתאם  LANאלחוטי –
נמכר בנפרד

פתרונות התוכנה של Epson

לא זמין

תכונות נוספות

שיפור ל ,4K-השתקת ,A/V
זום דיגיטלי ,אינטרפולציה של
פריימים,תיקון עיוות טרפז
אופקי ואנכי ,הפעלה/כיבוי
מיידי ,זיכרון מיקום עדשה,
מקור אור עם חיים ארוכים,
סופר-רזולוציה

רמת רעש ( )dBרגיל  /חסכוני

22 / 30

טלוויזיה חכמה בהקרנת
לייזר EpiqVision Mini
EF-11/EF-12
להקרין לכל כיוון וכמעט על כל משטח עם
מקרני הלייזר הקטנים ביותר של .Epson
למקרני הלייזר הקטנים יש עיצוב חלק
ומתוחכם ואפשר להשתמש בהם בקלות

משקל (ק"ג)
מידות ללא רגליות
(רוחב  xעומק  xגובה במ"מ)

520 x 192.70 x 447

צריכת אנרגיה מצב רגיל  /חסכוני

302W / 198W

צריכת חשמל בהמתנה,
תקשורת כבויה

0.4W

EF-12

עם מגוון פתרונות לחיבורים.

סדרת המקרנים הקטנים ביותר
של  Epsonלשימוש פרטי
עיצוב מודרני ואופנתי
תפוקה גבוהה של אור צבעוני עד
 1,000לומן
מקור אור לייזר מספק עד  10שנים
1
של הנאה מהתכנים

12.7

EF-11

שלט-רחוק שמתאים למראה המסוגנן
בידור ביתי חכם

2

רמקול מובנה
סאונד איכותי של YAMAHA
( EF-12בלבד)
חמש שנות אחריות

3

להקרין לכל כיוון

מאושר על ידי TCO

לא זמין

כולל עדשות סטנדרטיות
שניתנות להחלפה

לא זמין

 Androidוסימנים אחרים הם סימנים מסחריים של

,A ,Google ,Android ,YouTube TV
 ndroid TV™
 .Google LLCייתכן שיידרשו מינויים לספקי תוכן מסוימים.

אחריות

 60חודשים  12,000 /שעות
שירות באתר הלקוח

 .1מבוסס על צפייה בתוכן במשך חמש שעות מדי יום כשהמקרן במצב חיסכון.
;Miracast built-in (EF-11) .2 ,Android TV Google Assistant6ו.Chromecast built-in7 (EF-12)-
 .3חמש שנים או  12,000שעות ,הראשון מבניהם.
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אפשרויות ספציפיות לדגם
הקרנה ממרחק קצר והרכבה על הקיר
ממרחק קצר
 ELPMB62עבור ,EB-1485Fi ,EB-720
,EB‑725W ,EB-725Wi ,EB-735F ,EB-735Fi
,EB-750F ,EB-755F  EB-800Fו.EB-805F-

יחידת מצלמה של ELPEC01
אפשרות למודול של מצלמה חיצונית שעוצב עבור
עדשות להקרנה ממרחק קצר במיוחד מסדרת
 EB-PUומסדרת .ELPLX

 ELPMB64עבור  EB-L200SXו.EB-L200SW-
 ELPMB45עבור ,EB-530 ,EB-535W .EB‑536Wi

מסנן אוויר חיצוני ELPAF63
אפשרות למסנן אוויר חיצוני שעוצב עבור סדרת
 .EB-PU1000המסנן מאפשר עמידות גבוהה יותר
מפני אבק ומצמצם את התדירות של פעולות התחזוקה,
גם כאשר משתמשים במסנן בסביבה עם הרבה אבק.

יחידת מגע
 ELPFT01עבור ,EB-1485Fi  EB-725Wiוגם
.EB-735Fi
ELPHD01 H
משדר  DBaseT
טכנולוגיית  HDBaseTיכולה להעביר פקודות וידאו
יחידת מגע לתלייה

 ,Full HDשמע ,רשת ובקרה דרך כבל יחיד מסוג
 CAT-5/6באורך של למעלה מ 100-מטרים.

 ELPMB64עבור ,EB-1485Fi  EB-725WiוEB-
 – 735Fiשימוש אפשרי תלוי בהתקנה.

מסגרות להערמה – ,ELPMB52ELPMB59
מסגרות מיוחדות שתוכננו על-ידי  LANG AGעבור
המוצרים  EB-PU1000עד  EB-L30000Uהמיועדות
לשם הקרנה לאורך ולהערמת מקרנים.
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פתרונות מתאימים

מצלמת מסמכים

מערכות תצוגה אלחוטיות

מצלמת מסמכים שולחנית – ELPDC21
מצלמת 2M()1,920x 1,080
עד  30פריימים לשנייה
אזור צילום בגודל A3
תאורת  LEDמובנית
תמיכה ביציאת וידיאו מקבילית ובפונקציונליות
של מסך מפוצל
תמונות באיכות  1,080pדרך יציאות VGA,
HDMIUSB ,
זום אופטי של  12xוזום דיגיטלי של 10x
אבטחה משופרת באמצעות חור למנעול
 Kensingtonובריח אבטחה

ELPWP10 / ELPWP20
מערכות התצוגה האלחוטיות של Epson
מאפשרות לשתף את המסך ולהגדיל את
הפרודוקטיביות בקלות.

מצלמת מסמכים שולחנית – ELPDC13
מצלמת 2M()1,920x 1,080
עד  30פריימים לשנייה
אזור צילום בגודל A3

התחלה אוטומטית

תאורת  LEDמובנית

פתרונות התצוגה של  Epsonמופעלים
באופן אוטומטי ברגע שמחברים את המשדר
למחשב הנייד.

תמיכה ביציאת וידיאו מקבילית ובפונקציונליות
של מסך מפוצל

פונקציונליות של המקלט
אפשר לשלב את הפונקציונליות של המקלט
בפתרונות התצוגה של  *Epsonוכך לצמצם
את העלות ההתחלתית של המכשיר (בדגם
 ELPWP10בלבד).

תמונות באיכות  1,080pדרך יציאות VGA,
HDMIUSB ,

1

.להתחבר
למחשב הנייד

זום דיגיטלי של 16x
אבטחה משופרת באמצעות חור למנעול
 Kensingtonובריח אבטחה

עיצוב אינטואיטיבי
פשוט מספיק כדי לאפשר לכולם להשתמש
במכשיר ללא הכשרה מיוחדת .אפשר
לשתף את המסך ,להחליף בין מכשירים או
לשתף עד ארבעה מכשירים במקביל – הכול
בפעולה קלה של לחיצה על כפתור.

2

.ללחוץ על
הלחצן

מצלמת 2M()1,920x 1,080
עד  30פריימים לשנייה
אזור צילום בגודל A3

3

.לשתף פעולה על
גבי המסך הגדול

36

מצלמת מסמכים ניידת – ELPDC07

*במוצרי לייזר נבחרים של  Epsonבלבד ,לחלופין ניתן להשתמש ב ELPWP20-עבור כל שאר התצוגות של .HDMI

תאורת  LEDמובנית
הפעלה באמצעות USB
זום דיגיטלי 8x
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אפשרויות
מתאם  LANאלחוטי עבור ELPAP10/ELPAP11
ניתן לשדרג את הקישוריות של פתרון התצוגה של
 Epsonהתואמים עם מתאם  LANאלחוטי פשוט
להתקנה (אפשר לבדוק את התאימות למכשירים
במפרט של המוצר).

 ELPSC21 80אינץ' מכשירים
ניידים מסך בגודל 16:9
מסך נייד בגודל  80אינץ'
יחס גובה-רוחב של  16:9מושלם
למשחקים וסרטים באיכות 1,080p
שוקל פחות מ 4-ק"ג וכולל תיק לנשיאה
התקנה קלה ופשוטה

תיבת בקרה וחיבורים ELPCB03
תיבת בקרה וחיבורים הבנויה במיוחד על ידי Epson
ומיועדת לדרישות של משתמשים מתחום החינוך.
היא מציעה פתרון מסודר ונוח לסידור כבלים ותואמת
למקרני  Epsonעבור כיתות לימוד שכוללים עד שלוש
כניסות  HDMIוחיבור  .RS232Cשימוש קל ונוח
מובטח באמצעות לחצנים גדולים שמסומנים בצורה
ברורה ושמתאימים ללחצנים הנמצאים על המקרן ,כדי
לאפשר למשתמש הפעלה והתאמה מהירה של המקור
 3 Uב1-
ועוצמת הקול .הודות לתאימות עםתצוגת  SB
של  ,Epsonאות ה USB-מועצם כדי להגיע למרחק
של  10מטרים.

ELPSC32 50אינץ'
מסך שולחן עבודה בגודל 3:4
מסך מתקפל בגודל  50אינץ'
יחס גובה-רוחב של  3:4למצגות –
מומלץ למקרנים ברזולוציית SVGA
וXGA-
הגדרה מהירה לשימוש במחשב
שולחני
מומלץ למציגים בנסיעות – שוקל
רק  3ק"ג

רמקולים חיצוניים של ELPSP02
הרמקולים של  ELPSP02הם תוספת אפשרית עם
תאימות מלאה לתיבת בקרה וחיבורים של  Epsonוהם
כוללים אודיו עם תמיכת סטריאו עוצמתית ,2x15W
לקבלת צלילות מושלמת אפילו בחדרים גדולים.
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9:16 ,10:16

אנכי/אופקי
ק"ג 5.0

+25% / ±15%

 1,000 – 100אינץ'

 8.0מ"מ

1.9

1:0.35

ק"ג 2.3

±24% / ±10%

 1,000 – 80אינץ'

 11.1מ"מ –  13.1מ"מ

2.26 – 2.0

1:0.57 – 0.48

1.2x

Motorised

V12H004UA3

ELPLU03S

ק"ג 3.1

±60% / ±18%

 1,000 – 60אינץ'

 14.8מ"מ –  17.7מ"מ

2.0 – 2.1

1:0.77 – 0.64

1.2x

Motorised

V12H004U04

ELPLU04

ק"ג 1.45

±24% / ±10%

 1,000 – 60אינץ'

 17.6מ"מ –  24.3מ"מ

2.0 – 2.22

1:1.07 – 0.77

1.4x

Motorised

V12H004W05

ELPLW05

ק"ג 3.1

±60% / ±18%

 1,000 – 60אינץ'

 19.7מ"מ –  27.5מ"מ

2.0 – 2.22

1:1.2 – 0.86

1.4x

Motorised

V12H004W08

ELPLW08

הקרנה רחבה

ק"ג 2.95

±60% / ±18%

 1,000 – 60אינץ'

 27.3מ"מ –  37.0מ"מ

2.26 – 1.8

1:1.62 – 1.19

1.37x

Motorised

V12H004W06

ELPLW06

הקרנה רחבה

ק"ג 1.9

±60% / ±18%

 1,000 – 60אינץ'

 36מ"מ –  57.4מ"מ

2.35 – 1.8

1:2.56 – 1.57

1.6x

Motorised

V12H004M0F

ELPLM15

הקרנה ממרחק
בינוני

ק"ג 2.2

±60% / ±18%

 1,000 – 60אינץ'

2.34 – 1.81

ק"ג 2.2

±60% / ±18%

 1,000 – 60אינץ'

9:16 ,10:16

ק"ג 3.5

 +17% / ± 10%מרבי

 1,000 – 100אינץ'

 5.8מ"מ

1.9

1:0.35

לא זמין

ק"ג 2.3

 ±67% / ±30%מרבי

 1,000 – 80אינץ'

 11.1מ"מ –  13.1מ"מ

2.26 – 2.0

1:0.78 – 0.65

1.2x

Motorised

V12H004UA3

ELPLU03S

ק"ג 3.1

 ±67% / ±30%מרבי

 1,000 – 50אינץ'

 14.8מ"מ  x 17.7מ"מ

2.0 – 2.1

1:1.05 – 0.87

1.2x

Motorised

V12H004U04

ELPLU04

ק"ג 1.45

 ±67% / ±30%מרבי

 1,000 – 50אינץ'

 17.6מ"מ –  24.3מ"מ

2.0 – 2.22

1:1.46 – 1.04

1.4x

Motorised

V12H004W05

ELPLW05

הקרנה רחבה

ק"ג 1.2

 ±67% / ±30%מרבי

 1,000 – 50אינץ'

 24.0מ"מ –  38.2מ"מ

2.27 – 1.65

1:2.32 – 1.44

1.6x

Motorised

V12H004M08

ELPLM08

הקרנה ממרחק בינוני

ק"ג 1.9

 ±67% / ±30%מרבי

 1,000 – 50אינץ'

 36מ"מ –  57.4מ"מ

2.51 – 1.8

1:3.48 – 2.16

1.6x

Motorised

V12H004M0F

ELPLM15

הקרנה ממרחק בינוני

ק"ג 2.2

 ±67% / ±30%מרבי

 1,000 – 50אינץ'

 55.4מ"מ –  83.3מ"מ

2.4 – 1.84

1:5.06 – 3.32

1.5x

Motorised

V12H004M0A

ELPLM10

הקרנה ממרחק בינוני

ק"ג 2.2

 ±67% / ±30%מרבי

 1,000 – 50אינץ'

 119מ"מ –  165.4מ"מ

2.45 – 1.8

1:10.11 – 7.21

1.4x

Motorised

V12H004L08

ELPLL08
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ק"ג 2.2

 ±67% / ±30%מרבי

 1,000 – 50אינץ'

 80.6מ"מ –  121.1מ"מ

2.34 – 1.81

1:7.38 – 4.85

1.5x

Motorised

V12H004M0B

ELPLM11

הקרנה ממרחק בינוני

הקרנה ממרחק גדול

מחשבון  Epsonלחישוב מרחק העדשה יכול לסייע לך להחליט מהו מרחק הישיבה אופטימלי ,מרחק המקרן וגודל המסך .לפרטים ,ניתן לעבור לכתובת www.epson.eu/distancecalculator

משקל

דגמי WUXGA

היסט עדשה ממונע

כל הדגמים

טווח גודל מסך

אורך מוקד

מספר F

דגמי WUXGA

יחס גובה/רוחב

יחס הקרנה

יחס זום (אופטי)

אנכי/אופקי

קוד חלק
סוג של מיקוד  /זום
Motorised

שם הדגם
V12H004X0A/
V12H004Y0A

ELPLX01S/LX01WS

סוג עדשה

הקרנה ממרחק קצר
במיוחד
הקרנה ממרחק קצר

הקרנה ממרחק קצר

אפשרויות לעדשות עבור סדרת EB-PU1000
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ק"ג 2.2

±60% / ±18%

 1,000 – 60אינץ'

 80.6מ"מ –  121.1מ"מ

2.4 – 1.81
 55.4מ"מ –  83.3מ"מ

1.5x

Motorised

2.45 – 1.8

1:7.41 – 5.27

1.4x

Motorised

V12H004M0A

 119מ"מ –  165.4מ"מ

1:3.71 – 2.42

1:5.41 – 3.54

1.5x

Motorised

V12H004M0B

V12H004L08

ELPLM10

ELPLM11

ELPLL08

הקרנה ממרחק
בינוני

הקרנה ממרחק
בינוני

הקרנה ממרחק גדול

מחשבון  Epsonלחישוב מרחק העדשה יכול לסייע לך להחליט מהו מרחק הישיבה אופטימלי ,מרחק המקרן וגודל המסך .לפרטים ,ניתן לעבור לכתובת www.epson.eu/distancecalculator

משקל

דגמי WUXGA

היסט עדשה

כל הדגמים

טווח גודל מסך

אורך מוקד

מספר F

דגמי WUXGA

יחס גובה/רוחב

יחס הקרנה

יחס זום (אופטי)

סוג של מיקוד  /זום

לא זמין

Motorised

קוד חלק

שם הדגם

V12H004X0B/
V12H004Y0B

ELPLX02S/LX02WS

סוג עדשה

הקרנה ממרחק קצר
במיוחד

הקרנה ממרחק קצר

הקרנה ממרחק קצר

הקרנה רחבה

אפשרויות לעדשות עבור סדרת EB-PU2000

קיימות תכונות נוספות המעשירות עוד יותר את חוויית המשתמש .התכונות
ספציפיות לדגמים מסוימים – לפרטים יש לבדוק את המפרטים של כל מוצר בנפרד.

הגדרות העתקת OSD

תכונה המאפשרת שכפול הגדרות  OSDשל המקרן
דוגמת לוגו המשתמש ומצב צבע ,באמצעות דיסק-
און-קי או כבל  ,USB-Bכדי להעביר למקרנים תואמים
אחרים בסביבה.

תיקון עיוות של
משטחים לא אחידים
וקירות פינתיים

יכולת משופרת לתיקונים גיאומטריים המאפשרת
גלישת תמונות גדולות סביב משטחים עם עקומה או
פינות ,ויצירת תצוגות מרתקות בחללים חדשניים.
אנכי/אופקי

9:16 ,10:16

ELPLX03

 13ק"ג

 ±25% / ±15%מרבי

 1,000 – 120אינץ'

 11.16מ"מ

2.2

1:0.35

לא זמין

Motorised

V12H004X03

ELPLR05

 9.4ק"ג

 %±15% / ±5מרבי

 1,000 – 100אינץ'

 19.1מ"מ

2.2

1:0.63

לא זמין

Motorised

V12H004R05

ELPLU05

 9.7ק"ג

 ±55% / ±25%מרבי

 1,000 – 100אינץ'

 28.4מ"מ –  34.0מ"מ

2.4 – 2.6

1:1.09 – 0.90

1.21x

Motorised

V12H004U05

ELPLW07

 9.4ק"ג

 ±65% / ±30%מרבי

 1,000 – 100אינץ'

 40.6מ"מ –  55.2מ"מ

2.2 – 2.5

1:1.76 – 1.29

1.37x

Motorised

V12H004W07

ELPLM12

 7.2ק"ג

 ±65% / ±30%מרבי

 1,000 – 100אינץ'

 54.7מ"מ –  73.0מ"מ

2.1 – 1.9

1:2.35 – 1.74

1.35x

Motorised

V12H004M12

ELPLM13

 9.5ק"ג

 ±65% / ±30%מרבי

 1,000 – 100אינץ'

 71.6מ"מ –  107.3מ"מ

2.4 – 1.9

1:3.46 – 2.28

1.52x

Motorised

V12H004M13

2.1 – 2.5

1:7.20 – 4.79

1.50x

Motorised

ELPLL09

2.2 – 2.6

1:10.45 – 6.96

1.50x

Motorised

ELPLL10

 9.5ק"ג

 ±65% / ±30%מרבי

 1,000 – 100אינץ'

 9.2ק"ג

 ±55% / ±25%מרבי

 1,000 – 100אינץ'

 10.5ק"ג

 ±55% / ±25%מרבי

 1,000 – 100אינץ'
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 104.8מ"מ –  156.9מ"מ  149.7מ"מ –  225.0מ"מ  216.6מ"מ –  326.8מ"מ

2.4 – 1.9

1:5.12 – 3.41

1.50x

Motorised

V12H004M14

V12H004L09

V12H004L10

הקרנה ממרחק גדול

מחשבון  Epsonלחישוב מרחק העדשה יכול לסייע לך להחליט מהו מרחק הישיבה אופטימלי ,מרחק המקרן וגודל המסך .לפרטים ,ניתן לעבור לכתובת www.epson.eu/distancecalculator

משקל

WUXGA

היסט עדשה

כל הדגמים

טווח גודל מסך

אורך מוקד

מספר F

WUXGA

יחס גובה/רוחב

יחס הקרנה

יחס זום (אופטי)

סוג של מיקוד  /זום

קוד חלק

שם הדגם

סוג עדשה

הקרנה ממרחק קצר
במיוחד
הקרנה אחורית

הקרנה רחבה

ELPLM14

יחס ניגודיות

רמת ההבדל בין האזורים הבהירים ביותר לכהים
ביותר של התמונה המוקרנת .יחס ניגודיות גבוה חשוב
במיוחד למקרני קולנוע ביתי.
הקרנה רחבה

מצב בהירות קבוע

מצב הבהירות הקבוע שומר את בהירות המקרן ברמה
שצוינה למשך עד  97,000שעות ,ומסייע להבטיח את
תוחלת החיים של מקור האור.
הקרנה ממרחק בינוני

כיול צבעים

מאפשר שמירה על עקביות התמונות ועל התחזוקה
ברמה מינימלית באמצעות מצלמה מובנית .המצלמה
מזהה את צבעי התמונות שהפכו לא אחידים במשך
הזמן ,מזהה חוסר עקביות עדין בין מקרנים ומאפשרת
תיקון צבעים אוטומטי.

הקרנה ממרחק בינוני

התאמה אוטומטית
למסך

תכונה זו מאפשרת להגדיר את המקרן בצורה כוללנית
מול מסגרת המסך ,ועל-ידי לחיצה פשוטה על הלחצן
' 'Screen Fitהתמונה מיושרת עם גבולות המסך
לקבלת הגדרה מהירה וקלה.

הקרנה ממרחק בינוני

עמעום מנורה
אוטומטי

תכונה זו מתאימה אוטומטית את בהירות המקרן
בהתאם לתנאי האור ההיקפי או לתוכן של התמונה
המוקרנת.

הקרנה ממרחק גדול

כיול אוטומטי

המקרנים האינטראקטיביים של  Epsonמאפשרים
כיול אוטומטי של אזור המשטח האינטראקטיבי .בשתי
לחיצות אפשר לכייל מרחב עבודה אינטראקטיבי ללא
צורך בתהליכים ידניים ממושכים.

אפשרויות לעדשות עבור EB-L30000U

מילון מונחים ותכונות
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חידוד פרטים

שיפור פרטים נראים לעין המשפר את ניגודיות ומרקם
התוכן.

סימולציית DICOM

מצב צבע ייעודי להצגת הטווח הטוב ביותר של גווני
אפור – מומלץ להצגת תמונות דוגמת צילומי רנטגן
(לא לשימוש לביצוע אבחנות רפואיות ממשיות).

מיזוג שוליים

יכולת מובנית לשימוש מקרנים מרובים בצורה אופקית
או אנכית לקבלת תמונה ענקית אחת .מיזוג השוליים
מטפל בחפיפות בין מקרנים כדי להפיק תמונות חלקות
בקנה מידה גדול.

עזרה למיקוד

תבנית בדיקה מובנית וקלה לשימוש כדי לאפשר
התאמה מושלמת של המיקוד תוך שניות.

אינטרפולציה של
פריימים

טכנולוגיית עיבוד לווידאו המוסיפה פריימים נוספים בין
הפריימים המקוריים כדי להפיק תצוגה חלקה וחדה
יותר – אפשרות חשובה במיוחד לקטעי אקשן מהירים
בתכנים של סרטי .HD

טווח דינמי גבוה
()HDR

טווח דינמי גבוה ( )HDRמייצג חוויית צפייה אופטימלית
על-ידי הגדלת יחס הניגודיות כדי לספק טווח גדול יותר
בצורה משמעותית בין האזורים הכהים ביותר לאזורים
הבהירים ביותר על המסך .התמונה המתקבלת עמוקה
יותר ומאפשרת להבחין בפירוט מדהים שלא ניתן היה
להבחין בו קודם לכן HDR .מעשיר צבעים ונותן תחושה
שהתמונות טבעיות יותר ועם זאת אינטנסיביות יותר,
ובסופו של דבר מרתקות יותר.

תיקון עיוות טרפז

התאמת תמונה דיגיטלית המשמשת ליישור התמונה
כשהיא מוקרנת בזווית למסך כדי להפיק תמונה
מלבנית במקום צורת 'טרפז' .בחלק מהדגמים אפשרות
זו זמינה הן לתיקון אופקי והן לתיקון אנכי ,ואילו בדגמים
מתקדמים יותר יכולת תיקון זו היא אוטומטית.

זיכרון מיקום עדשה

ניתן לאחסן מיקומי עדשה ספציפיים בזיכרון המקרן,
לרבות מיקומים של היסט עדשה ,מיקוד וגודל ההקרנה,
וכך להתאים במהירות את המקרן בהתאם ליחס גובה-
רוחב של התוכן.

היסט עדשה

תכונה המצויה במקרנים מתקדמים .זוהי התאמה
פיזית של מיקום העדשה המאפשרת להסיט את
התמונה אופקית או אנכית ללא אובדן האיכות התמונה,
ומושלמת לקבלת התקנה קלה.
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MHL

טכנולוגיית קישוריות Mobile High-Definition Link
המאפשרת לשתף בקלות תוכן ממכשירי סמארטפון
או טאבלט תואמים וכן מסוגלת לטעון מכשירים.

אינטראקטיביות של
מיקומים מרובים

תכונה זו מאפשרת חיבור של עד ארבעה מקרנים
באמצעות  iProjectionלמחשבים ,עם שיתוף תוכן
ואינטראקטיביות בין כל המשתמשים .כלומר ,אנשים
במיקומים שונים יכולים לשתף פעולה מרחוק על אותו
התוכן.

מצגת ללא צורך
במחשב

הצגת קבצים מדיסק-און-קי ללא צורך במחשב נייד או
בכבלים .פורמטים של קבצים תואמים משתנים בהתאם
לדגם המקרן.

תמונה בתוך תמונה

הצגת מקור אחד במסך מלא לצד הצגת מקור משני
בתור תמונה נוספת קטנה יותר.

תיקון עיוות Arc
וPoint-

תיקון גיאומטרי המאפשר ביצוע תיקונים קטנים עבור
מסכים שאינם אחידים בכל המקומות או מעט מקושתים
– אפשרות מומלצת להתקנות בקנה מידה גדול.

הקרנה לאורך

מאפשרת הקרנת תמונות בכיוון לאורך על-ידי הנחת
המקרן על צידו (לתשומת ליבך ,ייתכן שתידרש ערכת
מנורה שונה עבור תכונה זו).

פונקציית קוד QR

הצגת קוד  QRעל המסך לשם חיבור אלחוטי קל דרך
.iProjection

תיקון עיוות טרפז
בזמן אמת

שומר על התמונה מיושרת בצורה מושלמת על-ידי
ניטור רצוף של מיקום המקרן בזמן אמת ושמירה על
תמונה מלבנית.

רזולוציה ויחס גובה-
רוחב

הרזולוציה האמיתית היא המספר של פיקסלים נפרדים
בכל ממד הניתנים להצגה .הנתון מבוטא במספר
העמודות והשורות של הפיקסלים שיוצרים את התצוגה,
 .)1,080p( 1ככל שהרזולוציה
למשל  1,920 ,080 x
גדולה יותר ,הפרטים והחדות של התמונה המוקרנת
טובים יותר .היחס של השורות האופקיות והאנכיות נותן
גם את יחס הגובה-רוחב האמיתי .בדוגמה זו 1,920 ,x
 1,080שווה ליחס גובה-רוחב אמיתי של  .9:16מומלץ
להתאים ככל שאפשר את הרזולוציה של כניסת האות
לאות היציאה של המקרן כדי לקבל את התמונה הטובה
ביותר.
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פונקציית תזמון

ניהול תזמון מובנה המאפשר הגדרת טיימר של
פונקציות מקרן רבות ,ללא צורך בחיבור למחשב
או לרשת – אפשרות מומלצת לאירועים או לבימוי.

שיקוף מסך
()Miracast

שידור אלחוטי בקלות של וידיאו Full HD()1,080p
ואודיו מסמארטפונים ,מטאבלטים וממחשבי PC
תואמים.

שיתוף מסך

אפשר לשתף תוכן בין תצוגות באותה הרשת כדי
לעודד מעורבות ושיתוף פעולה ללא צורך בתוכנות
נוספות.
ניתן לחבר עד ארבעה מקרנים וכולם יכולים לצפות
בתוכן באותו הזמן בתצוגות אחרות של Epson
(בדגמים נבחרים בלבד).

מסך מפוצל

תכונה זו מאפשרת להציג תוכן ממקורות שונים
בו-זמנית ,כאשר אחת התמונה גדולה מהשנייה
או שתיהן באותו הגודל.

סופר-רזולוציה

עיבוד התמונה אשר משפר תוכן בהבחנה רגילה
כדי להפיק תמונה חדה ומפורטת יותר.

יחס הקרנה

מרחק ההקרנה מחולק ברוחב התמונה המוקרנת.
יחס הקרנה קטן יותר יאפשר גודלי הקרנה גדולים
יותר ממרחק קצר יותר .טווח יחס ההקרנה עבור
כל מקרן נתון תלוי גם ביכולת טווח הזום שלו.

תצוגת USB

 3 Uב 1-מאפשרת יכולות פשוטות של
תצוגת  SB
'חבר והפעל' .כבל  USBאחד משמש עבור תמונה,
אודיו ושליטה .יכולת זו חוסכת זמן לביצוע חיבורים,
כיוון שניתן להציג אוטומטית תמונה ממחשב ואין
צורך בכבלים מרובים.
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אחריות

כדי להבטיח את שביעות רצון הלקוח וראש שקט,
 Epsonמתגאה על היותה ארגון מוביל בעולם במתן
שירות .כל המקרנים העסקיים והביתיים במדריך זה
מכוסים באחריות מינימלית של שנתיים לחומרה ושל
שנה אחת למנורה .פרטים מדויקים לגבי כל דגם
ואפשרויות להרחבת האחריות ,ניתן לראות באתר
www.epson.co.il/warranty

בקרה מבוססת
אינטרנט (עם
תמיכת מכשיר חכם)

שימוש בדפדפן של מחשב או מכשיר חכם כדי להתאים
את הגדרות המקרן .פונקציית משטח בקרה OSD
מחודשת מאפשרת שליטה בתפריט  OSDומראה
תצוגה של טווח היסטי העדשה שזמינים.
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לקבלת פרטים נוספים אפשר לפנות למשרד המקומי
של  Epsonאו לבקר בכתובת :www.epson.co.il/contactus
Epson

אפסון ישראל
תמיכה:

leveloneil@epson.eu
מספר טלפון “קו חם”03-6144300 :
www.epson.co.il/contactus

Epson.co.il
רחוב הבונים 2
רמת גן 52522

4

1
2

סימנים מסחריים וסימנים מסחריים רשומים הם הרכוש של  Seiko Epson Corporationאו של בעליהם בהתאמה .פרטי
המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.
 2001 1עד  500 ,2020לומן ומעלה ,לא כולל טלוויזיות ללא מסך ,לפיFuturesource Consulting – Quarterly Projector
.Market Insights – Worldwide Analyzer CY20Q4
A13823_Display solutions product guide_HE-IL_01/22

 2בהירות הצבעים (תפוקת אור צבעוני) במצב הבהיר ביותר ,נמדדה על-ידי מעבדת צד שלישי על-פי  .IDMS 15.4בהירות
הצבעים תשתנה בהתאם לאופן השימוש .מקרני  3LCDשל  Epsonהנמכרים ביותר מול מקרני  DLPבעלי שבב יחיד הנמכרים
ביותר ,מבוסס על מחקר נתוני מכירות של  NPDלתקופה מאוקטובר  2019עד ספטמבר .2020
 3יש לבדוק את המפרטים בעמודים  ,33-10בהתאם למוצר.
 Epson 4קיבלה אישור  TCOלמכשירים נבחרים ממשפחת המקרנים שלה TCO Certified .הוא אישור הקיימות המקיף ביותר
בעולם עבור מוצרי  ,ITאשר חייבים לעמוד באמות מידה למחזור חיים עבור קיימות חברתית וסביבתית .למידע נוסף ,בקרו באתר
.https://tcocertified.com
 5טכנולוגיית שיפור ל 4K-מסיטה כל פיקסל אלכסונית כדי להכפיל רזולוציית  .Full HDהרזולוציה היא  Full HDבמצב תלת-ממד.
 6פונקציית חיפוש  Googleזמינה בכל העולם .חיפוש Google
אינו יכול לתקשר את פתרון  Smartעם  .Google Homeהשירות
 Google Assistantלא זמין בשפות ובארצות מסוימות.
 7הקרנה אלחוטית ממוטבת עבור שירותים נבחרים בלבד .איכות
ההזרמה של תכנים אחרים עשויה להשתנות .תמיכה במערכות
הפעלה ובמכשירים Android 2.3 :ומעלה iOS® 7 ,ומעלה,
 Windows® 7ומעלה Mac OS® 7 ,ומעלה וכן Chrome OS
(גרסה  38ומעלה).

