تانايبلا لودج

EB-536Wi

 ميدقتل اًيلاثم تامادختسالا ةعونتم ةيلعافتلا ضرعلا ةزهجأ نم زارطلا اذه دعُي
ةريغصلا تاعامتجالا فرغو ةساردلا تاعاق يف ةدوجلا ةيلاع ضورع
 حنمل يسايق ٍلكشب ةيفاضإلا تازيملا نم ةعومجمو ةدوجلا ةيلاع اًروص  EB-536Wiزارطلا مدقي
 تاعامتجالا فرغ وأ ةساردلا تاعاقل اًيلاثم زارطلا اذه دعُيو .مهلاومأ لباقم ربكأ ةميق نيمدختسملا
 ،ةيلعافتلا تازيملا نم ةعومجم اًضيأ لمشيو .فقسلا وأ طئاحلا ىلع هبيكرت نكميو ،ةريغصلا
 دعب ًةرشابم مادختسالل ةحاتم نوكت تازيم يهو ؛ةقيقدلا ةباتكلل ةنمازملا عيرس ملق كلذ يف امب
.عيبلا ةوبع نم اهجارخإ
ةدوجلا ةيلاع ةروص
 ةقئاف ةدوجب ةعطاس اًروص ضرعي امك ،نوسبإ نم  3LCDةينقتب اًزهجم  EB-536Wiزارطلا يتأي
 ىوتسملا لضفب كلذو ،ةءاضإلا ةيهاز فرغلا يف ىتح ةروصلا ةيؤر نكميو .ةقد رثكأ ناولأ عم
 ةحضاو ةروصلا ليصافت نوكتو .نولملا ءوضلاو ضيبألا ءوضلا ثاعبنا نم يواستملاو يلاعلا
 روص جاتنإ ىلإ ريصقلا طاقسإلا ماظنب ةديدجلا انتسدع يدؤتو ،ةيلاعلا نيابتلا ةبسن لضفب
.نّسحم يرؤب طبض قيقحتو اًحوضو رثكأ
لاملل لضفأ رامثتسا
 .يداصتقالا عضولا يف ةعاس  10,000ىلإ لصت ةدم نآلا  EB-536Wiزارطلا يف حابصملا مودي
 ءوضلا ثاعبنا ليدعت لالخ نم ةيميدقتلا ضورعلا ءانثأ ةقاطلا ديشرتب ضرعلا زاهج زيمتي امك
 ضرعلا فاقيإ ىلع ةروصلا/توصلا فاقيإ ةفيظو لمعتو .ىوتحملا ىلع اًدامتعا يئاقلت ٍلكشب
 ضرعلا زاهج نوكي ال امدنع ةقاطلا ديشرتل  70%ةبسنب حابصملا ءوض ضفخو اًتقؤم يميدقتلا
 ىوتحم ليغشت نكمي هنأ تاو  16ةردقب ضرعلا زاهج يف ةجمدملا ةعامسلا ينعتو .مادختسالا ديق
 لخدم لِّوحيو .ةيفاضإ ةيجراخ تاعامس ىلإ ةجاحلا نود ً،ةرشابم ضرعلا زاهج لالخ نم توصلا
 ضورعلا يمدقم ىلإ عامتسالا نكمي هنأ ينعي امم ؛ةيلخاد ةعاذإ ماظن ىلإ ضرعلا زاهج نوفوركيملا
 .ةساردلا تاعاق لخاد يف ةلوهسب
مادختسالا ةلهس ةيلعافت تازيم
 جمارب مادختسا نود تيبثتلا لضفب كلذو ؛دادعإلا ةلوهسو ةعرسب  EB-536Wiزارطلا زاتمي
 ؛نييلعافت نيملق مادختسا ةيناكمإ  EB-536Wiزارطلا نمضتيو .ةيئاقلتلا ةرياعملاو ليغشت
 ةشاشلا ةقطنم ربع ةيحيضوت تاقيلعت ةفاضإ نيمدختسملا نم نينثال نكمي هنأ ينعي امم
 1نآلا نايلعافتلا ناملقلا حبصأو .
ملق لكل ةلصفنم تامس دوجو مادختساب دحاو تقو يف اهلمكأب
  Easyجمانرب دّوزيو .ةطوبضملاو ةسلسلا ةباتكلا يف ةقد رثكأو ةنمازملا يف ةعرس ىلعأ
.ةيلعافتلا تازيملا نم ةريبك ةعومجمب نيمدختسملا Interactive Tools

ةيسيئرلا صئاصخلا
روصلل ةقئاف ةدوج
 روص ضرعب نوسبإ نم  3LCDةينقت زيمتت
ةقد ىلعأ ناولأو اًعوطس رثكأ
 ضيبألا ءوضلا ثاعبنا نم ٍواستمو ٍلاع لدعم
نولملاو
 ةيهاز فرغلا يف ىتح حوضوب ةشاشلا ةيؤر نكمي
ةءاضإلا
اًحوضو ىلعأ ليصافت
:1 16,000غلبت ةنّسحم نيابت ةبسن
لمعلا ةحاسم رّرحي ريصق طاقسإ
رصقأ ةفاسم نم ربكأ ةروص ضرع
 ةفلكت يلامجإ ضافخنا ينعي حابصملل لوطأ رمع
ءانتقالا
 ةعاس /5,000يداصتقالا عضولا يف ةعاس 10,000
يداعلا عضولا يف

جَتنملا تافصاوم

EB-536Wi

ةينقتلا
ضرعلا ماظن

 3LCDةينقت

 LCDةحول

) MLA (D8ـب ةصوب 0.59

نولملا ءوضلا ثاعبنا

)يداصتقالا عضولا( نمول - 1,900نمول 3,400

ضيبألا ءوضلا ثاعبنا

 ISO 21118:2012ريياعمل اًقفو )يداصتقالا عضولا( نمول  - 1,900نمول 3,400

حوضولا ةجرد

WXGA, 1280 x 800, 16:10

ةروص

حوضولا ةيلاع

HD ready

عافترالا ضرع ةبسن

16:10

نيابتلا ةبسن

16,000 : 1

ءوضلا ردصم

حابصملا

حابصملا

)ريفوتلا عضو يف( يضارتفألا رمعلا , 10,000 hيضارتفألا رمعلا 215 W, 5,000 h

فارحنإلا حيحصت

 ± 5 °يقفأ يودي : ± 7 °,يسأر يودي

ويديفلا ةجلاعم

تب 10

داعبألا يئانث يسأر ثيدحت لدعم

زتره  - 85زتره 50

ناولألا خاسنتسا

نول رايلم  1.07ىتح

طاقسإلا ةبسن

0.48:1

ريغصتلا و ريبكتلا مووز

Digital, Factor: 1 - 1.35

تايرصبلا

تاسدع

يرصب

طاقسإلا مجح

ةصوب  - 116ةصوب 53

طاقسإلا ةفاسم ةيواز ضرع

ةشاشلا ةصوب  ( 53رتم 0.5

دعب نع طاقسإلا ةفاسم

ةشاشلا ةصوب  ( 116رتم 1.2

ضورعلل  Fتاسدعلا مقر

1.6

يرؤبلا دعبلا

مم 6.4

مامتهإلا ةرؤب

يودي

تسفوأ

10 : 1

- USBةشاش -ةفيظو

لعافت  /توص  /سوام /روص :دحاو زاهج يف فئاظو 4

تالصولا

(100 Base-  Ethernetليصوت ةهجاو  B, RS-232C,ةئفلا نم  USB 2.0ذفنم  A,ةئفلا نم  USB 2.0ذفنم

لاصتالا ةيناكمإ

 جرخم  VGA (2x),لخدم ),يرايتخإ( ةيكلساللا ) (LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4ةكبش TX/10 Base-T),
 ويرتسا سبقمب توص جرخم  S-Video,لخدم  Component (2x),لخدم  Composite,لخدم  HDMI,لخدم VGA,
 جرخم ,ةنمازم لخدم  Cinch,توص لخدم ,نوفركيملا لخدم  (2x),ريغص ويرتسا سبقمب توص لخدم ,ريغص
ةنمازم
يكذلا زاهجلاب ليصوتلا

ةنيعم ضارغأل ةصصخم/ةيتحت ةينب

ةمدقتم تازيم
نامألا

رورملا ةملك ةيامح ,ةيكلسال  LANةكبش نامأ ,ةيكلسال  LANةدحو لفق ,نمألا طيرش ,نوتغنيسنيك ةيامح

صئاصخ

 حيحصت ,حابصملا يف يكيمانيدلا مكحتلا ,يمقر موز ,صيصختلل لباقلا مدختسملا راعش ,ةجمدم تاعامس
  LANةكبشب ليصوت ةيناكمإ ,نوفوركيم لخدم ,حابصملل ليوط رمع ,يلعافت ,يسأرو يقفأ فارحنا
ةيكلسال

ةيلعافتلا

ملقلا  -معن

ناولألا قسن

حرسم , sRGB,ضرع ,يكيمانيد ,ةحول

ميلستلا قاطن
يساسأ زاهج
ءابرهكلل لباك
تايراطب عم دعب نع مكحتلا
بيكرت تاميلعت
 CDجمارب
 CDمادختسا تاميلعت
يلعافت ملق
 USBلباك
Safety Cable

جَتنملا تافصاوم

EB-536Wi

ماع
ةقاطلا كالهتسإ

)دادعتسالا عضو( طاو ), 0.28يداصتقالا عضولا( طاو , 221طاو 298

عبنملا ةيتلوف

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

جتنملا داعبأ

)عافترالا  xقمعلا  xضرعلا( مم 345 x 315 x 94

جتنملا نزو

مجك 3.9

ءاضوضلا ىوتسم

)أ( لبيسيد : 29يداصتقالا ) -أ( لبيسيد : 37يداعلا

ةرارحلا ةجرد

م - 60°م -10°نيزختلا ,م - 35°م 5°ليغشتلا

ةبوطرلا

 10% - 90%نيزختلا  20% - 80%,ليغشتلا
 نكامأ وأ فيثك يتيز ناخد اهب ةئيب يف هبيكرت متو ،فقسلا وأ طئاحلل لماح نم ضرعلا زاهج قيلعت مت اذإ
 دنع تاعاقفلا وأ ناخدلا نم ريثكلا مادختسا اهيف متي نكامأ وأ ةيواميكلا داوملا وأ تويزلا اهيف رياطتت
 نم ةنّيعم ًءازجأ كلذ لعجي نأ نكمي ،رّركتم لكشب ةيرطعلا تويزلا قرح اهيف متي نكامأ وأ تالفحلا ميظنت
 .فقسلا نم ضرعلا زاهج طوقسو اهرسك ىلإ تقولا رورمب يدؤي دق ام ؛عينصتلا داوم روهدتل ًةضرع انتاجتنم
 ىجرُي ،ىرخأ ةلئسأ يأ كيدل تناك اذإ وأ ،اهب ضرعلا زاهج بيكرت مت يتلا ةئيبلا نأشب اًقلق تنك اذإ
.ةيفاضإ ةدعاسمب كديوزت مهرودقمب نوكيسو انل عباتلا معدلا مسقب لاصتالا

ةنمضتملا جماربلا

Easy Interactive Tools, iProjection, Epson Projector Management

تارايخلا

 ,ريصق طاقسإب طئاحلل لماح ,عيرس يكلسال  USBحاتفم ,تادنتسم اريماك ,تالاصتاو مكحت قودنص
ةيكلسال  LANةدحو ,ةفيفخلا ضارغألل ةبيقح

توصلا ربكم

طاو 16

نوللا

يدامر/ضيبأ

 TCOنم دمتعم

For further information relating to TCO Certified please visit
https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ىرخأ
نامض

س  1,000وأ روهشلا : 60حابصملا ,ةمدخلا زكرمل زاهجلا لمح روهشلا 60
يرايتخا نامض ديدمت رفوتي

ميلستلا قاطن
يساسأ زاهج
ءابرهكلل لباك
تايراطب عم دعب نع مكحتلا
بيكرت تاميلعت
 CDجمارب
 CDمادختسا تاميلعت
يلعافت ملق
 USBلباك
Safety Cable

ةيرايتخا تاقحلم

EB-536Wi

Air Filter - ELPAF47
V13H134A47
Lamp - ELPLP87
V13H010L87
Wall Mount - ELPMB45
V12H706040
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
ELPSP02
V12H467040
Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040

زيهجتلاو دادمألا تامولعم
V11H670041

SKU

V11H670040
8715946541426

دوكرابلا

نيصلا

أشنملا دلب

4 ةعطق

ةعومجملا مجح

1.  يرايتخا قحلمك يناثلا يلعافتلا ملقلا يتأي
Hotline Telephone: +9714 8872172
Fax: +9714 8818945
E-mail: supportme@epson.co.uk
www.epson.ae

Epson Middle East
P.O.Box 17383, Dubai
United Arab Emirates
Telephone: +9714 8818934

. المعلومات الخاصة بالمنتج عرضة للتغيير دون سابق إخطار. أو الشركات المالكة لهاSeiko Epson Corporation التجارية المسجلة ملكية لشركة
تعتبر العالمات التجارية والعالمات

