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الخصائص الرئیسیة

إنشاء تجربة المشاھدة على الشاشة الكبیرة
ستتمكن من لفت انتباه الجمیع، من أحدث األفالم 

والتسجیالت إلى العروض التقدیمیة لألعمال
ضوء ساطع حتى مع وجود إضاءة محیطة

معدل عالٍ ومتساوٍ من انبعاث الضوء األبیض 
والملون یبلغ 3,200 لومن

جھاز عالي الجودة مزود بتقنیة فائقة
استمتع بجھاز العرض SVGA ھذا

حل یدوم طویالً
1شاھد فیلمًا كل یوم على مدى 15 سنة

سھل الحمل وسریع اإلعداد
یسھل التحكم في وضعھ بفضل مزالج تصحیح 

االنحراف

اختبر الصور الساطعة العالیة الجودة في المنزل أو المكتب باستخدام طراز 
SVGA 3 ھذا السھل االستخدام، والمزود بتقنیةLCD.

یتضمن جھاز عرض SVGA مجموعة من المیزات لمالءمة احتیاجاتك، من مشاھدة أحدث األفالم الرائجة 
على الشاشة الكبیرة وصوالً إلى استضافة العروض التقدیمیة لألعمال. ال حاجة إلى القلق بشأن 

الضوء المحیط؛ ستحصل على صور ساطعة بفضل تقنیة 3LCD ودرجة سطوع 3,200 لومن. ھل 
ذكرنا أیًضا أنھ یمكن إعداد ھذا الجھاز من دون أي متاعب، وأن مصدر ضوء المصباح فیھ یوفر لك 15 

سنة من الترفیھ؟ إنھ االستثمار األمثل لنقودك. 

األكبر ھو األفضل
سواء أردت مشاھدة أحدث األفالم الرائجة المفضلة لدیك أو تقدیم عرض، باستطاعة جھاز العرض 
تقدیم شاشة مذھلة یبلغ مقاسھا 350 بوصة. عالوةً على ذلك، یتمیز ھذا الجھاز بجودة رائعة، وھو 

مزود بتقنیة 3LCD التي تزید مستوى سطوع الشاشة بمقدار ثالثة أضعاف مقارنةً بالمنتجات 
. باإلضافة إلى ألوانھ الساطعة والمشرقة، تساعد نسبة التباین 15,000:1 على إنتاج 2المنافسة

تظلیالت وألوان سوداء داكنة محددة. من المؤكد أن ھذا الجھاز سیتمكن من لفت انتباه الجمیع من 
أفراد العائلة واألصدقاء وصوالً إلى زمالء العمل والعمالء.

صور ساطعة وعالیة الجودة
حتى في الغرف ذات اإلضاءة الساطعة، یستطیع جھاز العرض SVGA ھذا الفعال والمعقول 

التكلفة تقدیم صور ذات سطوع استثنائي ومع ذلك ملونة بتفاصیل بالغة الوضوح. یتحقق 
كل ذلك بفضل تقنیة 3LCD، التي تنتج انبعاثات متساویة من الضوء األبیض والملون 

بمعدل 3,200 لومن.

حل یدوم طویالً
ھل تبحث عن حل طویل المدى، خالٍ من المتاعب ومعقول التكلفة لتلبیة احتیاجات العرض لدیك؟ 
بفضل مصدر ضوء المصباح الذي یدوم طویالً في ھذا الطراز، ستتمكن من مشاھدة فیلم كل یوم 

.1على مدى 15 سنة

إعداد خالٍ من المتاعب
لقد تم تصمیم جھاز العرض ھذا مع أخذ سھولة الحمل وسرعة اإلعداد في االعتبار. یمكنك تحدید 

 HDMI موضع الصورة بفضل میزة تصحیح االنحراف والوصول إلى المحتوى بواسطة منافذ إدخال
فقط. یقدم لك ھذا الجھاز إمكانیة اتصال عبر Wi-Fi، بفضل محول ELPAP10 االختیاري، مما 

 .iProjection یسمح لك بمشاركة المحتوى من جھاز ذكي باستخدام تطبیق



EB-S05

نطاق التسلیم

جھاز أساسي
كابل للكھرباء

دلیل التشغیل السریع
التحكم عن بعد مع بطاریات

CD تعلیمات استخدام
Warranty card

مواصفات المنتَج

التقنیة
RGB 3, غطاء عدسة الكریستال السائل منLCD تقنیة نظام العرض

D7 0.55 بوصة بـ LCD لوحة

صورة
IIDMS15.4 3,200 لومن- 1,985 لومن (الوضع االقتصادي) وفقًا لمعاییر انبعاث الضوء الملون

ISO 21118:2012 3,200 لومن - 1,985 لومن (الوضع االقتصادي) وفًقا لمعاییر انبعاث الضوء األبیض
SVGA, 800 x 600, 4:3 درجة الوضوح

15,000 : 1 نسبة التباین
UHE, 210 W, 6,000 h 10,000 ,العمر األفتراضي h العمر األفتراضي (في وضع التوفیر) المصباح

تلقائي رأسي: ± 30 °, یدوي أفقي ± 30 ° تصحیح اإلنحراف
حتى 1.07 ملیار لون استنساخ األلوان

4:3 نسبة عرض االرتفاع
المصباح مصدر الضوء
10 بت معالجة الفیدیو

البصریات
1.45 - 1.96:1 نسبة اإلسقاط

Digital, Factor: 1.35 زووم التكبیر و التصغیر
30 بوصة - 350 بوصة حجم اإلسقاط

1.77 متر - 2.4 متر ( 60 بوصة الشاشة) مسافة عرض واسعة/مقرَّبة
1.44 رقم العدسات F للعروض

16.7 مم البعد البؤري
یدوي بؤرة اإلھتمام

8 : 1 أوفست

إمكانیة االتصال
اثنان في واحد : صورة / الماوس USB -وظیفة- شاشة

منفذ USB 2.0 من الفئة A, منفذ USB 2.0 من الفئة B, مدخل VGA, مدخل HDMI, مدخل Composite, مدخل 
صوت Cinch, شبكة LAN IEEE 802.11b/g/n الالسلكیة (إختیاري)

الوصالت

بنیة تحتیة/مخصصة ألغراض معینة التوصیل بالجھاز الذكي

میزات متقدمة
حمایة كینسینغتون, فتحة كابل الحمایة, قفل وحدة LAN السلكیة, حمایة كلمة المرور األمان

ال ثالثیة األبعاد
شریط كتم صوت مقاطع الصوت/مقاطع الفیدیو (A/V), التصحیح الذاتي لإلنحراف, سماعات مدمجة, تصحیح 

انحراف أفقي ورأسي, عمر طویل للمصباح, تقنیة كویك كورنر
خصائص

sRGB ,لوحة, السینما, دینامیكي, عرض نسق األلوان

عام
 On mode power consumption as ,(وضع االستعداد) 282 واط, 203 واط (الوضع االقتصادي), 0.2 واط

defined in JBMS-84 257 واط
إستھالك الطاقة

302 x 237 x 82 مم (العرض x العمق x االرتفاع) أبعاد المنتج
2.4 كجم وزن المنتج

العادي: 37 دیسیبل (أ) - االقتصادي: 28 دیسیبل (أ) مستوى الضوضاء
2 واط مكبر الصوت
أبیض اللون

أخرى
24 الشھور حمل الجھاز لمركز الخدمة, المصباح: 12 الشھور أو 1,000 س

یتوفر تمدید ضمان اختیاري
ضمان



EB-S05 ملحقات اختیاریة

Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

ELPLP96
V13H010L96

Air Filter - ELPAF32
V13H134A32

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

Screen (80" Pantograph 16:10) - ELPSC24
V12H002S24

Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14

Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13

Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23

معلومات األمداد والتجھیز

V11H838041
V11H838040

SKU

335 x 375 x 145 مم األبعاد التغلیف عبوة واحدة

3.46 كیلوغرام وزن العبوة الكرتونیة

الفلبین بلد المنشأ

 (6 x 14) 84 قطعة حجم المجموعة

1.  باالستناد إلى مشاھدة فیلم تصل مدة عرضھ إلى ساعة و45
دقیقة في المتوسط كل یوم مع ضبط المصباح على الوضع االقتصادي.
2.  تم قیاس سطوع اللون (انبعاث الضوء الملون) في الوضع األكثر
.IDMS 15.4 سطوعًا من قِبل مختبر تابع لجھة خارجیة وفقًا لنظام

وتختلف درجة سطوع األلوان حسب ظروف االستخدام. أجھزة العرض من
إبسون المزودة بتقنیة 3LCD األكثر مبیعًا في مقابل أجھزة العرض

DLP ا إلى بیانات أحادیة الشریحة األكثر مبیًعا استنادً
المبیعات ألبحاث PMA للفترة الممتدة من دیسمبر 2015 إلى نوفمبر

2016.

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