
جدول البیانات

EB-536Wi

الخصائص الرئیسیة

جودة فائقة للصور
تتمیز تقنیة 3LCD من إبسون بعرض صور 

أكثر سطوًعا وألوان أعلى دقة
معدل عاٍل ومتساٍو من انبعاث الضوء األبیض 

والملون
یمكن رؤیة الشاشة بوضوح حتى في الغرف زاھیة 

اإلضاءة
تفاصیل أعلى وضوًحا

نسبة تباین محّسنة تبلغ 1:16,000
إسقاط قصیر یحّرر مساحة العمل

عرض صورة أكبر من مسافة أقصر
عمر أطول للمصباح یعني انخفاض إجمالي تكلفة 

االقتناء
10,000 ساعة في الوضع االقتصادي/5,000 ساعة 

في الوضع العادي

ُیعد ھذا الطراز من أجھزة العرض التفاعلیة متنوعة االستخدامات مثالًیا لتقدیم 
عروض عالیة الجودة في قاعات الدراسة وغرف االجتماعات الصغیرة

یقدم الطراز EB-536Wi صوًرا عالیة الجودة ومجموعة من المیزات اإلضافیة بشكٍل قیاسي لمنح 
المستخدمین قیمة أكبر مقابل أموالھم. وُیعد ھذا الطراز مثالًیا لقاعات الدراسة أو غرف االجتماعات 

الصغیرة، ویمكن تركیبھ على الحائط أو السقف. ویشمل أیًضا مجموعة من المیزات التفاعلیة، 
بما في ذلك قلم سریع المزامنة للكتابة الدقیقة؛ وھي میزات تكون متاحة لالستخدام مباشرًة بعد 

إخراجھا من عبوة البیع.

صورة عالیة الجودة

یأتي الطراز EB-536Wi مجھًزا بتقنیة 3LCD من إبسون، كما یعرض صوًرا ساطعة بجودة فائقة 
مع ألوان أكثر دقة. ویمكن رؤیة الصورة حتى في الغرف زاھیة اإلضاءة، وذلك بفضل المستوى 
العالي والمتساوي من انبعاث الضوء األبیض والضوء الملون. وتكون تفاصیل الصورة واضحة 

بفضل نسبة التباین العالیة، وتؤدي عدستنا الجدیدة بنظام اإلسقاط القصیر إلى إنتاج صور 
أكثر وضوًحا وتحقیق ضبط بؤري محّسن.

استثمار أفضل للمال

یدوم المصباح في الطراز EB-536Wi اآلن مدة تصل إلى 10,000 ساعة في الوضع االقتصادي. 
كما یتمیز جھاز العرض بترشید الطاقة أثناء العروض التقدیمیة من خالل تعدیل انبعاث الضوء 
بشكٍل تلقائي اعتماًدا على المحتوى. وتعمل وظیفة إیقاف الصوت/الصورة على إیقاف العرض 

التقدیمي مؤقًتا وخفض ضوء المصباح بنسبة 70% لترشید الطاقة عندما ال یكون جھاز العرض 
قید االستخدام. وتعني السماعة المدمجة في جھاز العرض بقدرة 16 وات أنھ یمكن تشغیل محتوى 

الصوت من خالل جھاز العرض مباشرًة، دون الحاجة إلى سماعات خارجیة إضافیة. ویحوِّل مدخل 
المیكروفون جھاز العرض إلى نظام إذاعة داخلیة؛ مما یعني أنھ یمكن االستماع إلى مقدمي العروض 

بسھولة في داخل قاعات الدراسة. 

میزات تفاعلیة سھلة االستخدام

یمتاز الطراز EB-536Wi بسرعة وسھولة اإلعداد؛ وذلك بفضل التثبیت دون استخدام برامج 
تشغیل والمعایرة التلقائیة. ویتضمن الطراز EB-536Wi إمكانیة استخدام قلمین تفاعلیین؛ 

مما یعني أنھ یمكن الثنین من المستخدمین إضافة تعلیقات توضیحیة عبر منطقة الشاشة 
. وأصبح القلمان التفاعلیان اآلن 1بأكملھا في وقت واحد باستخدام وجود سمات منفصلة لكل قلم

 Easy أعلى سرعة في المزامنة وأكثر دقة في الكتابة السلسة والمضبوطة. ویزّود برنامج
Interactive Tools المستخدمین بمجموعة كبیرة من المیزات التفاعلیة.



EB-536Wi

نطاق التسلیم

جھاز أساسي
كابل للكھرباء

التحكم عن بعد مع بطاریات
تعلیمات تركیب

CD برامج
CD تعلیمات استخدام

قلم تفاعلي
USB كابل

Safety Cable

مواصفات المنَتج

التقنیة
3LCD تقنیة نظام العرض

(MLA (D8 0.59 بوصة بـ LCD لوحة

صورة
3,400 لومن- 1,900 لومن (الوضع االقتصادي) انبعاث الضوء الملون

ISO 21118:2012 3,400 لومن - 1,900 لومن (الوضع االقتصادي) وفًقا لمعاییر انبعاث الضوء األبیض
WXGA, 1280 x 800, 16:10 درجة الوضوح

HD ready عالیة الوضوح
16:10 نسبة عرض االرتفاع

16,000 : 1 نسبة التباین
المصباح مصدر الضوء

215 W, 5,000 h 10,000 ,العمر األفتراضي h العمر األفتراضي (في وضع التوفیر) المصباح
یدوي رأسي: ± 7 °, یدوي أفقي ± 5 ° تصحیح اإلنحراف

10 بت معالجة الفیدیو
50 ھرتز - 85 ھرتز معدل تحدیث رأسي ثنائي األبعاد
حتى 1.07 ملیار لون استنساخ األلوان

البصریات
0.48:1 نسبة اإلسقاط

Digital, Factor: 1 - 1.35 زووم التكبیر و التصغیر
بصري عدسات

53 بوصة - 116 بوصة حجم اإلسقاط
0.5 متر ( 53 بوصة الشاشة عرض زاویة مسافة اإلسقاط

1.2 متر ( 116 بوصة الشاشة مسافة اإلسقاط عن بعد
1.6 رقم العدسات F للعروض

6.4 مم البعد البؤري
یدوي بؤرة اإلھتمام

10 : 1 أوفست

إمكانیة االتصال
4 وظائف في جھاز واحد: صور/ ماوس / صوت / تفاعل USB -وظیفة- شاشة

-100 Base) Ethernet واجھة توصیل ,B, RS-232C من الفئة USB 2.0 منفذ ,A من الفئة USB 2.0 منفذ
TX/10 Base-T), شبكة (LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) الالسلكیة (إختیاري), مدخل VGA (2x), مخرج 

VGA, مدخل HDMI, مدخل Composite, مدخل Component (2x), مدخل S-Video, مخرج صوت بمقبس استریو 
صغیر, مدخل صوت بمقبس استریو صغیر (2x), مدخل المیكرفون, مدخل صوت Cinch, مدخل مزامنة, مخرج 

مزامنة

الوصالت

بنیة تحتیة/مخصصة ألغراض معینة التوصیل بالجھاز الذكي

میزات متقدمة
حمایة كینسینغتون, شریط األمن, قفل وحدة LAN السلكیة, أمان شبكة LAN السلكیة, حمایة كلمة المرور األمان
سماعات مدمجة, شعار المستخدم القابل للتخصیص, زوم رقمي, التحكم الدینامیكي في المصباح, تصحیح 

 LAN انحراف أفقي ورأسي, تفاعلي, عمر طویل للمصباح, مدخل میكروفون, إمكانیة توصیل بشبكة
السلكیة

خصائص

نعم - القلم التفاعلیة
لوحة, دینامیكي, عرض, sRGB, مسرح نسق األلوان



EB-536Wi

نطاق التسلیم

جھاز أساسي
كابل للكھرباء

التحكم عن بعد مع بطاریات
تعلیمات تركیب

CD برامج
CD تعلیمات استخدام

قلم تفاعلي
USB كابل

Safety Cable

مواصفات المنَتج

عام
298 واط, 221 واط (الوضع االقتصادي), 0.28 واط (وضع االستعداد) إستھالك الطاقة

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz فولتیة المنبع
345 x 315 x 94 مم (العرض x العمق x االرتفاع) أبعاد المنتج

3.9 كجم وزن المنتج
العادي: 37 دیسیبل (أ) - االقتصادي: 29 دیسیبل (أ) مستوى الضوضاء

التشغیل 5°م - 35°م, التخزین -10°م - 60°م درجة الحرارة
التشغیل 20% - 80%, التخزین %10 - %90

إذا تم تعلیق جھاز العرض من حامل للحائط أو السقف، وتم تركیبھ في بیئة بھا دخان زیتي كثیف أو أماكن 
تتطایر فیھا الزیوت أو المواد الكیماویة أو أماكن یتم فیھا استخدام الكثیر من الدخان أو الفقاعات عند 

تنظیم الحفالت أو أماكن یتم فیھا حرق الزیوت العطریة بشكل متكّرر، یمكن أن یجعل ذلك أجزاءً معّینة من 
منتجاتنا عرضًة لتدھور مواد التصنیع؛ ما قد یؤدي بمرور الوقت إلى كسرھا وسقوط جھاز العرض من السقف. 

إذا كنت قلًقا بشأن البیئة التي تم تركیب جھاز العرض بھا، أو إذا كانت لدیك أي أسئلة أخرى، ُیرجى 
االتصال بقسم الدعم التابع لنا وسیكون بمقدورھم تزویدك بمساعدة إضافیة.

الرطوبة

Easy Interactive Tools, iProjection, Epson Projector Management البرامج المتضمنة
صندوق تحكم واتصاالت, كامیرا مستندات, مفتاح USB السلكي سریع, حامل للحائط بإسقاط قصیر, 

حقیبة لألغراض الخفیفة, وحدة LAN السلكیة
الخیارات

16 واط مكبر الصوت
أبیض/رمادي اللون

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

TCO معتمد من

أخرى
60 الشھور حمل الجھاز لمركز الخدمة, المصباح: 60 الشھور أو 1,000 س

یتوفر تمدید ضمان اختیاري
ضمان



EB-536Wi ملحقات اختیاریة

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

معلومات األمداد والتجھیز

V11H670041
V11H670040

SKU

8715946541426 الباركود

الصین بلد المنشأ

4 قطعة حجم المجموعة

1.  یأتي القلم التفاعلي الثاني كملحق اختیاري

.راطخإ قباس نود رییغتلل ةضرع جتنمالب ةصاخال تامولعمال .اھل ةكالمال تاكرشال وأ Seiko Epson Corporation ةكرشل ةیكلم ةلجسمال ةیراجتال
تامالعالو ةیراجتال تامالعال ربتعت

Epson Middle East 
P.O.Box 17383, Dubai 
United Arab Emirates 

Telephone: +9714 8818934

Hotline Telephone: +9714 8872172 
Fax: +9714 8818945 

E-mail: supportme@epson.co.uk 
www.epson.ae


