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EB-S31

תכונות עיקריות

תמונות איכותיות ובהירות
טכנולוגיית 3LCD ותפוקת אור לבן וצבעוני גבוהה 

במידה שווה
יחס ניגודיות של 15,000:1

צבעי שחור עמוקים ועשירים ושטחי צללים צפופים
הנאה מחוויית המסך הגדול

מסך בגדול עד 300 אינץ'
151 שנים של תוכן מועדף

חיי מנורה ומקרן של 10,000 שעות
בקרה רב-תכליתית וגמישה

הקרנה ממגוון מקורות באמצעות HDMI וקישוריות 
לנייד

מקרן איכותי ונייד עם טכנולוגיית 3LCD המיועד לשימוש ביתי ומשרדי, עם רזולוציית 
SVGA ותכונות גמישות וקלות לשימוש

כל המשפחה תיהנה ממקרן איכותי ורב-תכליתי זה. בין אם לשם צפייה בסרטים ובתמונות משפחתיות 
על מסך גדול או הצגת מצגות חדות ובהירות, העיצוב המסוגנן של הדגם EB-S31 מתאים בצורה 
אידיאלית הן לבית והן למשרד. המקרן קל להעברה ומהיר להגדרה, והמשתמשים יכולים להתחיל 

לצפות בתוכן באיכות נהדרת בתוך רגעים ספורים. 

15 שנים של בידור
הודות לתוחלת חיים ארוכה של המנורה והמסנן, גם אם המקרן משמש לצפייה בסרטים מדי יום, יעברו 

.1עד 15 שנים לפני שיהיה צורך להחליף אחד מהם

תמונות איכותיות ובהירות
 הודות 2תוכל לחוות תמונות באיכות יוצאת דופן הבהירה פי שלושה בהשוואה למקרנים מתחרים

לטכנולוגיית 3LCD ותפוקת אור לבן וצבעוני גבוהה במידה שווה. הצג את התוכן באופן שלא ראית 
מעולם, וראה אפילו את הפרטים העדינים ביותר בצבעי שחור חדים וברורים היוצרים צלילים מוגדרים 

היטב, וכל זאת הודות ליחס ניגודיות של 15,000:1.

התמונה הגדולה
הדגם EB-S31 יכול לקבל תוכן ממגוון מקורות ולהציג אותו על מסך גדול של 300 אינץ', ובאמצעות 
כניסות HDMI המשתמשים יכולים לשדר תוכן איכותי של וידיאו ואודיו דיגיטלי. תוכל אפילו להקרין 
תמונות ומסמכים היישר מתוך סמארטפון או ממחשב טבלט באמצעות אפליקציית iProjection של 

Epson3. 

הכל כלול לקבלת התקנה נטולת מטרדים
תיק נשיאה כלול מקל על העברת המקרן מחדר לחדר. תיקון טרפז אנכי ואופקי מאפשר התקנה של 

המקרן במספר מקומות ללא עיוות של התמונה.

תכונות ידידותיות לסביבה
על-ידי שינוי עוצמת המנורה בהתאם לתוכן המוצג, הדגם EB-S31 יכול לסייע בשמירת אנרגיה, ואילו 

מצב החיסכון מסייע להפחית בצריכת האנרגיה ובהארכת את חיי המנורה. 



EB-S31

מה בקופסה

תיק נשיאה
VGA כבל

מכשיר עיקרי
כבל חשמלי

שלט רחוק כולל סוללות
USB כבל

User's Manual Set
מסמכי אחריות

מפרט המוצר

טכניקה
3LCD Technology Projection System
0,55 inch with D7 LCD Panel

IMAGE
ISO IDMS15.4 -3.200 לומן- 2.240 לומן (חיסכון) בהתאמה ל בהירות הצבע

ISO 21118:2012 -3.200 לומן - 2.240 לומן (חיסכון) בהתאמה ל בהירות צבע לבן
SVGA, 800 x 600, 4:3 רזולוציה

15.000 : 1 רמת ניגודיות
° horizontal ± 30 ידני ,° vertical: ± 30 אוטומטי כוונון טרפז

עד 1.07 מיליון צבעים שחזור צבעים
4:3 Aspect Ratio

10 בתים עיבוד וידאו
100 Hz - 120 Hz קצב רענון אנכי בדו-ממד

אופטיקה
1,45 - 1,96:1 יחס ההקרנה

Digital, Factor: 1,35 ZOOM - תקריב
30 inches - 350 inches גודל ההקרנה

(inch screen 60 ) '1,77 מ' - 2,4 מ מרחק הקרנה עדשה רחבה/טלפוטו
1,44 Projection Lens F Number

16,7 מ"מ טווח צריבה
ידני התמקדות

8 : 1 Offset

קישוריות
3 ב- 1: תמונה/עכבר/קול USB-פונקציית תצוגה

USB 2.0 סוג A, USB 2.0 סוג B, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (אפשרות בחירה), כניסת VGA, כניסת 
HDMI, כניסת Composite, כניסת S-Video, כניסת שמע Cinch

חיבורים

אד הוק/תשתית Epson iProjection App

ADVANCED FEATURES
Kensington-הגנה, Padlock, Security cable hole, נעילת יחידת LAN אלחוטית, אבטחת LAN אלחוטי, הגנת 

סיסמה
בטיחות

לא תלת-ממד
AV Mute Slide, רמקול מובנה, זום דיגיטלי, Direct Power on/off, תואם מצלמת מסמכים, תיקון של עיוות טרפז 

אופקי ואנכי, נורה מאריכת ימים, הקרנה ברשת, תצוגת מסך OSD, ללא מחשב, פונקציית מסך חצוי, תמיכה ב- 
LAN אלחוטי, iProjecton מוגדר על-ידי קוד QR

תכונות

sRGB ,לוח, קולנוע, דינמי, מצגות מצבי צבע

כללי
277 ואט, 207 ואט (חיסכון), 0,26 ואט (במצב המתנה) צריכת אנרגיה

297 x 234 x 77 מ"מ גובהXעומקXרוחב מידות
2,4 ק"ג משקל

Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A) עצמת רעשים
EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection תוכנה כלולה

2 ואט רמקול
White Colour

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

אחר
24 חודשים שירות אצל הספק, מנורה: 12 חודשים או 1.000 ש אחריות



EB-S31 OPTIONAL ACCESSORIES

Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

Air Filter - ELPAF32
V13H134A32

Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23

Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13

Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14

Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29
V13H010L88

Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09

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

Screen (80" Multi-Aspect) - ELPSC26
V12H002S26

מידע לוגיסטי

V11H719040 SKU

8715946552170 בר-קוד

350 x 355 x 160 מ"מ מידות אריזה בודדת

3,88 ק"ג Carton Weight

Units 1 יחידה

הפיליפינים ארץ מוצא

 (6 x 13) 78 יחידה גודל המשטח

1.  - בהתבסס על אורך סרט של 105 דקות כאשר המקרן נמצא במצב
חיסכון. חיי מנורה ומקרן של 10,000 שעות.

2.  - בהשוואה למקרני DLP מובילים, בעלי שבב יחיד, המשמשים בעולם
העסקים ובתחום החינוך, על-פי נתוני NPD, לתקופה שבין יולי 2011

IDMS עד 2012. בהירות הצבעים (תפוקת אור צבעוני) נמדדה לפי תקן
15.4. בהירות הצבע עשויה להשתנות בהתאם לתנאי השימוש.

3.  - נדרש מתאם ELPAP10 Wi-Fi אופציונלי.

או לבעליהם בהתאמה.Seiko Epson Corporation סימנים מסחריים וסימני מסחר רשומים שייכים לחברת 
פרטי המוצרים עשויים להשתנות ללא הודעה מראש.

רחוב הבונים 2  
רמת גן 52522 

Epson 
אפסון ישראל 

תמיכה באינטרנט: 
epsonsupport4@ag-m.co.il 

מספר טלפון “קו חם”: 03-6144300 
www.epson.co.il


