تانايبلا لودج

EB-S05

 زارط مادختساب بتكملا وأ لزنملا يف ةدوجلا ةيلاعلا ةعطاسلا روصلا ربتخا
 3LCD.ةينقتب دوزملاو ،مادختسالا لهسلا اذه SVGA
 ةجئارلا مالفألا ثدحأ ةدهاشم نم ،كتاجايتحا ةمءالمل تازيملا نم ةعومجم  SVGAضرع زاهج نمضتي
 نأشب قلقلا ىلإ ةجاح ال .لامعألل ةيميدقتلا ضورعلا ةفاضتسا ىلإ ًالوصو ةريبكلا ةشاشلا ىلع
 له .نمول  3,200عوطس ةجردو  3LCDةينقت لضفب ةعطاس روص ىلع لصحتس ؛طيحملا ءوضلا
  15كل رفوي هيف حابصملا ءوض ردصم نأو ،بعاتم يأ نود نم زاهجلا اذه دادعإ نكمي هنأ اًضيأ انركذ
 .كدوقنل لثمألا رامثتسالا هنإ ؟هيفرتلا نم ةنس
لضفألا وه ربكألا
 ضرعلا زاهج ةعاطتساب ،ضرع ميدقت وأ كيدل ةلضفملا ةجئارلا مالفألا ثدحأ ةدهاشم تدرأ ءاوس
 وهو ،ةعئار ةدوجب زاهجلا اذه زيمتي ،كلذ ىلع ًةوالع .ةصوب  350اهساقم غلبي ةلهذم ةشاش ميدقت
 تاجتنملاب ًةنراقم فاعضأ ةثالث رادقمب ةشاشلا عوطس ىوتسم ديزت يتلا  3LCDةينقتب دوزم
ةسفانملا  2جاتنإ ىلع  15,000:1نيابتلا ةبسن دعاست ،ةقرشملاو ةعطاسلا هناولأ ىلإ ةفاضإلاب .
 نم عيمجلا هابتنا تفل نم نكمتيس زاهجلا اذه نأ دكؤملا نم .ةددحم ةنكاد ءادوس ناولأو تاليلظت
.ءالمعلاو لمعلا ءالمز ىلإ ًالوصو ءاقدصألاو ةلئاعلا دارفأ
ةدوجلا ةيلاعو ةعطاس روص
 لوقعملاو لاعفلا اذه  SVGAضرعلا زاهج عيطتسي ،ةعطاسلا ةءاضإلا تاذ فرغلا يف ىتح
 ققحتي .حوضولا ةغلاب ليصافتب ةنولم كلذ عمو يئانثتسا عوطس تاذ روص ميدقت ةفلكتلا
 نولملاو ضيبألا ءوضلا نم ةيواستم تاثاعبنا جتنت يتلا  3LCD،ةينقت لضفب كلذ لك
.نمول  3,200لدعمب
ًاليوط مودي لح
 ؟كيدل ضرعلا تاجايتحا ةيبلتل ةفلكتلا لوقعمو بعاتملا نم ٍلاخ ،ىدملا ليوط لح نع ثحبت له
 موي لك مليف ةدهاشم نم نكمتتس ،زارطلا اذه يف ًاليوط مودي يذلا حابصملا ءوض ردصم لضفب
ةنس  15ىدم ىلع .1
بعاتملا نم ٍلاخ دادعإ
 ديدحت كنكمي .رابتعالا يف دادعإلا ةعرسو لمحلا ةلوهس ذخأ عم اذه ضرعلا زاهج ميمصت مت دقل
  HDMIلاخدإ ذفانم ةطساوب ىوتحملا ىلإ لوصولاو فارحنالا حيحصت ةزيم لضفب ةروصلا عضوم
 امم ،يرايتخالا  ELPAP10لوحم لضفب  Wi-Fi،ربع لاصتا ةيناكمإ زاهجلا اذه كل مدقي .طقف
  iProjection.قيبطت مادختساب يكذ زاهج نم ىوتحملا ةكراشمب كل حمسي

ةيسيئرلا صئاصخلا
ةريبكلا ةشاشلا ىلع ةدهاشملا ةبرجت ءاشنإ
 مالفألا ثدحأ نم ،عيمجلا هابتنا تفل نم نكمتتس
لامعألل ةيميدقتلا ضورعلا ىلإ تاليجستلاو
ةطيحم ةءاضإ دوجو عم ىتح عطاس ءوض
 ضيبألا ءوضلا ثاعبنا نم ٍواستمو ٍلاع لدعم
نمول  3,200غلبي نولملاو
ةقئاف ةينقتب دوزم ةدوجلا يلاع زاهج
اذه  SVGAضرعلا زاهجب عتمتسا
ًاليوط مودي لح
1
ةنس  15ىدم ىلع موي لك اًمليف دهاش
دادعإلا عيرسو لمحلا لهس
 حيحصت جالزم لضفب هعضو يف مكحتلا لهسي
فارحنالا

جَتنملا تافصاوم

EB-S05

ةينقتلا
ضرعلا ماظن

 RGBنم لئاسلا لاتسيركلا ةسدع ءاطغ  3LCD,ةينقت

 LCDةحول

 D7ـب ةصوب 0.55

نولملا ءوضلا ثاعبنا

 IIDMS15.4ريياعمل اًقفو )يداصتقالا عضولا( نمول - 1,985نمول 3,200

ضيبألا ءوضلا ثاعبنا

 ISO 21118:2012ريياعمل اًقفو )يداصتقالا عضولا( نمول  - 1,985نمول 3,200

حوضولا ةجرد

SVGA, 800 x 600, 4:3

نيابتلا ةبسن

15,000 : 1

ةروص

حابصملا

)ريفوتلا عضو يف( يضارتفألا رمعلا , 10,000 hيضارتفألا رمعلا UHE, 210 W, 6,000 h

فارحنإلا حيحصت

 ± 30 °يقفأ يودي : ± 30 °,يسأر يئاقلت

ناولألا خاسنتسا

نول رايلم  1.07ىتح

عافترالا ضرع ةبسن

4:3

ءوضلا ردصم

حابصملا

ويديفلا ةجلاعم

تب 10

طاقسإلا ةبسن

1.45 - 1.96:1

ريغصتلا و ريبكتلا مووز

Digital, Factor: 1.35

تايرصبلا

طاقسإلا مجح

ةصوب  - 350ةصوب 30

ةبَّرقم/ةعساو ضرع ةفاسم

)ةشاشلا ةصوب  ( 60رتم  - 2.4رتم 1.77

ضورعلل  Fتاسدعلا مقر

1.44

يرؤبلا دعبلا

مم 16.7

مامتهإلا ةرؤب

يودي

تسفوأ

8 : 1

- USBةشاش -ةفيظو

سواملا  /ةروص  :دحاو يف نانثا

تالصولا

 لخدم  Composite,لخدم  HDMI,لخدم  VGA,لخدم  B,ةئفلا نم  USB 2.0ذفنم  A,ةئفلا نم  USB 2.0ذفنم

لاصتالا ةيناكمإ

)يرايتخإ( ةيكلساللا  LAN IEEE 802.11b/g/nةكبش  Cinch,توص
يكذلا زاهجلاب ليصوتلا

ةنيعم ضارغأل ةصصخم/ةيتحت ةينب

ةمدقتم تازيم
نامألا

رورملا ةملك ةيامح ,ةيكلسال  LANةدحو لفق ,ةيامحلا لباك ةحتف ,نوتغنيسنيك ةيامح

داعبألا ةيثالث

ال

صئاصخ

 حيحصت ,ةجمدم تاعامس ,فارحنإلل يتاذلا حيحصتلا  (A/V),ويديفلا عطاقم/توصلا عطاقم توص متك طيرش
رنروك كيوك ةينقت ,حابصملل ليوط رمع ,يسأرو يقفأ فارحنا

ناولألا قسن

, sRGBضرع ,يكيمانيد ,امنيسلا ,ةحول

ةقاطلا كالهتسإ

 ), On mode power consumption asدادعتسالا عضو( طاو ), 0.2يداصتقالا عضولا( طاو , 203طاو 282

ماع
طاو defined in JBMS-84 257
جتنملا داعبأ

)عافترالا  xقمعلا  xضرعلا( مم 302 x 237 x 82

جتنملا نزو

مجك 2.4

ءاضوضلا ىوتسم

)أ( لبيسيد : 28يداصتقالا ) -أ( لبيسيد : 37يداعلا

توصلا ربكم

طاو 2

نوللا

ضيبأ

نامض

س  1,000وأ روهشلا : 12حابصملا ,ةمدخلا زكرمل زاهجلا لمح روهشلا 24

ىرخأ
يرايتخا نامض ديدمت رفوتي

ميلستلا قاطن
يساسأ زاهج
ءابرهكلل لباك
عيرسلا ليغشتلا ليلد
تايراطب عم دعب نع مكحتلا
 CDمادختسا تاميلعت
Warranty card

ةيرايتخا تاقحلم

EB-S05

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

زيهجتلاو دادمألا تامولعم
SKU

V11H838041
V11H838040

ةدحاو ةوبع فيلغتلا داعبألا

مم 335 x 375 x 145

ةينوتركلا ةوبعلا نزو

مارغوليك 3.46

أشنملا دلب

نيبلفلا

ةعومجملا مجح

 ) (6 x 14ةعطق 84

45و ةعاس ىلإ هضرع ةدم لصت مليف ةدهاشم ىلإ دانتسالاب  1.
.يداصتقالا عضولا ىلع حابصملا طبض عم موي لك طسوتملا يف ةقيقد
رثكألا عضولا يف )نولملا ءوضلا ثاعبنا( نوللا عوطس سايق مت  2.
 IDMS 15.4.ماظنل اًقفو ةيجراخ ةهجل عبات ربتخم لبِق نم اًعوطس
نم ضرعلا ةزهجأ .مادختسالا فورظ بسح ناولألا عوطس ةجرد فلتختو
ضرعلا ةزهجأ لباقم يف اًعيبم رثكألا  3LCDةينقتب ةدوزملا نوسبإ
تانايب ىلإ اًدانتسا اًعيبم رثكألا ةحيرشلا ةيداحأ DLP
ربمفون ىلإ  2015ربمسيد نم ةدتمملا ةرتفلل  PMAثاحبأل تاعيبملا
2016.
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