
• מקרן חזק ומסיבי לעבודה מקצועית בכל סביבה עסקית וחינוכית. 
• הקרנה בטכנולוגיית ®DLP לתמונה בצבעים התואמים את המציאות.

• חדות תמונה )Contrast( גבוהה של עד 1:22000 יח' לקבלת תמונה בהירה וחדה במיוחד בכל שימוש. 
• טכנולוגיית Automatic Sleep Timer המאפשרת הגדרת זמן כיבוי ללא שימוש להארכת חיי נורה. 

• טכנולוגיית Vertical keystone קייסטון ±40° אנכי לתיקון עיוותי תמונה במקרים של מסך או קיר לא ישרים. 
 .ANSI Lumens 3500 תמונה בהירה גם בתנאי תאורה קשים בזכות עצמת הארה גבוהה של •

.Audio Out 10. כוללW רמקול מובנה חזק •
• טכנולוגיית ®SuperEco לתמונה בעלת צבעים אמיתיים ועמוקים יותר מבית ויוסוניק. 

• רזולוציה טבעית XGA 1024x768 אדיאלית למצגות עסקיות וקולנוע ביתי איכותי.
USB power supply •

• גודל תצוגת מסך בטווח נרחב במיוחד 30-300 אינץ' המותאם לכל צורך כגון מצגות וקולנוע-ביתי. 
• טיימר ויזואלי ע"ג המסך להגדרת זמני מצגות פתרון מושלם למצגות בסביבה העסקית והחינוכית. 

• חיי-נורה ארוכים בזכות הקרנה בטכנולוגיית LightStream לעבודה עד 15,000 שעות. 
• חסכון בחשמל ובחיי-נורה עם טכנולוגיית Auto Power Off לכיבוי אוטומטי בהעדר שידור. 

 .)VGA )640x480( - Full HD )1920x1080( תמיכה במגוון רזולוציות נתמכות רחב •
 .480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p :ברזולוציות HDTV Compatibility תאימות •

 .NTSC, PAL, SECAM :תמיכה בפרוטוקולי וידאו Video Compatibility •
• תמיכה במצגות אלחוטיות משותפות AutoProject™ פתרון מושלם לסביבה החינוכית ובהוראה )אופציונלי(. 

• Aspect Ratio יחס תצוגת מסך 4:3 מותאם לכל השימושים בהפעלת המקרן. 
• תמיכה בתלת ממד )3D( ממגוון מקורות תומכים כגון 3D Blu-Ray, מחשב ועוד. 

• Throw ratio יחס הטלה נרחב של 1.97~2.17. 
 .Manual optical zoom 1.1 אדיאלי לגדלי חדר משתניםx זום אופטי מובנה בטווח •

• תחום רעש נמוך עד 30dB לתפעול שקט בבית או במשרד, מעולה לסביבה העסקית והחינוכית כגון בהוראה. 
• שימושי מקרן:  •  מצגות בהוראה ובעסק  •  קולנוע-ביתי  •  גיימינג במחשב/קונסולות. 

• מידות מקרן קומפקטיות המאפשרות ניוד נוח: 32x21x13 ס"מ.  •  משקל נטו: 2.1 ק"ג. 

• ממשקים לחיבור מקורות הקרנה ומדיה:
Computer In )share With Component( : 1       

Composite : 1       
Audio-in )3.5mm( : 1       

 HDMI )HDCP(HDMI 1.4/ HDCP 1.4 : 1       

OUTPUT      
Audio Out )3.5mm( : 1       

Speaker : 10W)Max(           
)USB Type A )Power( : 1       
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