/

أجهزة عرض
 LCOSبالليزر
عا عاليًا
توفر سطو ً
وألوانًا دقيقة

/
بالنسبة إلى المحترفين الذين يبحثون عن أجهزة
عرض ثابتة فائقة الجودة لالستخدام في اإلشارات
الرقمية والمتاحف والشركات والتعليم والمجال
الطبي ،فإن مجموعة  XEED LCOSللعرض
بالليزر من  Canonتوفر تصمي ًما مركزيًّا جديدًا
للعدسة بدقة عالية واتصال  HDBaseTفضالً
عن مجموعة مكونة من ست عدسات.

• تكلفة إجمالية منخفضة للملكية بعمر افتراضي يبلغ  20000ساعة
• جودة صور ممتازة وسطوع ألوان عا ٍل بفضل تقنية  LCOSومصدر ضوء الفسفور الليزر
• ستة خيارات سهلة التركيب للعدسة المزودة بمحرّ ك وبحامل للوصلة
• خيارات اتصال متعددة ،بما في ذلك  HDMIو Display PortوWi-Fi
• تركيب سهل بفضل عملية التثبيت بنطاق  360درجة ،بما في ذلك وضع الصور الشخصية

مجموعة المنتجات

• مرونة في التح ّكم بفضل تطبيق ""Canon Service Tool for Projectors
شهرا
• ح ّد أدنى من وقت اإلدارة بفضل وظيفة الجدولة لمدة 12
ً

XEED WUX7000Z

وصورا طبية باستخدام
• إعادة إنتاج رائعة بالتدرج الرمادي في مجال التعليم الطبي تظهر أشعة سينية
ً
وضع المحاكاة DICOM
• صيانة سهلة باإلضافة إلى ضمان مدته  5سنوات وخدمة اإلعارة المجانية لليوم التالي لمدة  3سنوات*

XEED WUX6600Z

* تُطبَّق الشروط واألحكام ،وتختلف بحسب المنطقة

XEED WUX5800Z

XEED WUX7000Z
XEED WUX6600Z
XEED WUX5800Z

/

المواصفات
الفنية

/

اللوحة

مدخل  RGBالتناظري  / 2مكوّ ن

موصّل  D-Subصغير ذو  15سنًا
مكون عبر كابل المهايئ االختياري)
( ّ

مدخل الصوت 1

مقبس استريو صغير مقاس  3.5مم
مقبس استريو صغير مقاس  3.5مم (مستوى متغير)
 USBمن النوع A

منفذ الخدمة  /التحكم في جهاز العرض

موصّل  D-Subصغير ذو  9سنون

منفذ الشبكة

مدخل / 100BASE-TX / 1000BASE-T( RJ-45 HDBaseT
)10BASE-T
IEEE 802.11b / g / n

النوع

شاشة عرض  LCOSعاكسة ،مصفوفة  TFTنشطة

الحجم والعدد

 0.71بوصة قطريًّا 3 ،لوحات

نسبة العرض إلى االرتفاع

16:10

مخرج الصوت

الدقة األصلية

 2304000 ،)WUXGA( 1920 × 1200بكسل

منفذ USB

الخصائص البصرية
نوع المصباح

صمام ثنائي باعث لليزر األزرق وفوسفور أصفر

عدد البؤرة والبُعد البؤري

F2.65 – F1.89؛  34.5 – 23.0 = fمم (عدسة قياسية)

معيار إرسال إشارات Wi-Fi

زيادة التكبير والتحكم

بمحرّ ك  1.5أضعاف (عدسة قياسية)

المسافة القصوى إلرسال إشارات Wi-Fi

حتى  25م (من دون تداخل بين الموجات الكهربائية  /رؤية واضحة لنقطة الوصول)

التحكم في البؤرة

بمحرّ ك

تشفير Wi-Fi

إزاحة العدسة

رأسيًا %15- :إلى  ،%55+بمحرّ ك (عدسة قياسية)
أفقيًا ،%10-/+ :بمحرّ ك

مفتوح / WPA-PSK AES / WPA-PSK TKIP / WEP /
WPA2-PSK AES / WPA2-PSK TKIP

أوضاع اتصال Wi-FI

الوضع األساسي
وضع ( PjAPنقطة وصول جهاز العرض)

شهادة  Wi-FiوWPS

سبان .طريقة الضغط على الزر ( )PBCوطريقة رمز )PIN( PIN
ُمكت َ

وحدة التحكم عن بُعد السلكية

مقبس استريو صغير مقاس  3.5مم

آلية الرفع

دوارة مع إمكانية تمديد تبلغ  14.6مم.
أربع أقدام ّ
زاوية الرفع القصوى °1.8-/+

تماثل السطوع

( %90عدسة قياسية)

التقديرات

نسبة التباين األصلية

( 4000:1تشغيل كامل  /إيقاف تشغيل كامل) عندما يتم تعيين قزحية العدسة إلى
وضع اإلغالق 9

األبعاد (العرض × االرتفاع × العمق)

 480مم ×  196مم ×  545مم (باستثناء األجزاء البارزة)

تغطية مسافة العرض

الصورة والصوت
سطوع األلوان

 5800 : XEED WUX5800Zلومن
 6600 : XEED WUX6600Zلومن
 7000 : XEED WUX7000Zلومن

سطوع األلوان في الوضع الهادئ  1و2

 2900 / 4060 : XEED WUX5800Zلومن
 3300 / 4620 : XEED WUX6600Zلومن
 3500 / 4900 : XEED WUX7000Zلومن

اآلليات

الوزن

 17كجم (من دون العدسة)

 0.44م  89.0 -م (بحسب العدسة)

مصدر الطاقة

 240 - 100فولت من التيار المتردد 60/ 50 ،هرتز

حجم الشاشة

 40بوصة  600 -بوصة ( 54 × 86سم  808 × 1292 -سم بحسب العدسة)

استهالك الطاقة

نسبة العرض

( 2.24:1 - 1.49:1عدسة قياسية)

 485 : XEED WUX5800Zواط
 525 : XEED WUX6600Zواط
 540 : XEED WUX7000Zواط

التكبير الرقمي

مرة واحدة –  12ضعفًا

نطاق تصحيح االنحراف

رأسيًا 20-/+ :درجة ،أفقيًا 20-/+ :درجة

توافق  RGBالرقمي

/ FWXGA / WXGA+ / SXGA+ / WSXGA+ / UXGA / WUXGA
VGA / SVGA / XGA / SXGA / WXGA

توافق  RGBالتناظري

/ FWXGA / WXGA+ / SXGA+ / WSXGA+ / UXGA / WUXGA
VGA / SVGA / XGA / SXGA / WXGA

أنظمة مسح الفيديو الرقمي

480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p

أنظمة مسح الفيديو المكوّ ن

480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p

مدخل HDBaseT

مكافئ لمدخل  RGBالرقمي والفيديو الرقمي

نقل البيانات عبر USB

صورة  JPEGثابتة

االتصال بالشبكة

نقل محتويات الشاشة بواسطة "العرض المتعدد عبر شبكة" ()NMPJ
(بروتوكول )Canon

مكبر صوت مدمج

 1واط  ،RMSأحادي

مدخل  RGBالرقمي  RGB /التناظري 1

 DVI-Iذو  29سنًا
( HDMIبما في ذلك األلوان العميقة)

مدخل الفيديو والصوت الرقمي

DisplayPort

مدخل HDBaseT

صورة  )HDBaseT( RJ-45وإشارة الصوت والتحكم والشبكة

وضع االستعداد 2.0-0.3 :واط
(حسب  HDBaseTوإعدادات الشبكة)

المنافذ والموصالت
مدخل الفيديو والصوت الرقمي

استهالك الطاقة في الوضع الهادئ

الوضع الهادئ  394 : 1واط
الوضع الهادئ  368 : 2واط

تشتت الحرارة

 1654 : XEED WUX5800Zوحدة حرارية بريطانية/الساعة
 1790 : XEED WUX6600Zوحدة حرارية بريطانية/الساعة
 1841 : XEED WUX7000Zوحدة حرارية بريطانية/الساعة
توفير الطاقة  1343 : 1وحدة حرارية بريطانية /الساعة
توفير الطاقة  1254 : 2وحدة حرارية بريطانية /الساعة

العمر االفتراضي لمصدر الضوء

 20000ساعة

مستويات الضوضاء (الوضع العادي  /الهادئ)

 29 / 32 / 35 : XEED WUX5800Zديسيبل
 29 / 32 / 36 : XEED WUX6600Zديسيبل
 29 / 32 / 36 : XEED WUX7000Zديسيبل

بيئة التشغيل

 0إلى  45+درجة مئوية ( %85 - %20كرطوبة نسبية)

بيئة التخزين

 20-إلى  60+درجة مئوية

الضمان

 5سنوات

إخالء المسؤولية
تستند كل البيانات إلى أساليب اختبار  Canonالقياسية باستثناء ما تتم اإلشارة إليه خالفًا لذلك
هذه البيانات عُرضة للتغيير من دون إشعار.

إمكانية االتصال

الموصل

6

3

1

2

7

10

4

5

8

DVI-I 1
مدخل الفيديو

HDMI 2

كمبيوتر رقمي  /كمبيوتر تناظري
كمبيوتر رقمي/فيديو (بما في ذلك الصوت)

3

موصّل Dsub15
صغير

مكون
كمبيوتر تناظري  / 2فيديو ّ

مدخل الصوت

4

مقبس صغير

صوت استريو

مخرج الصوت

5

مقبس صغير

صوت استريو

 USB 6من النوع A

اتصال USB

7

منفذ الشاشة

الموصل

9

اإلشارة

كمبيوتر رقمي وفيديو

 8تقنية HDBaseT

فيديو ،صوت ،شبكة  ،Ethernetتحكم،
RJ-45

موصّل D-Sub
9
ذو  9سنون

وصلة RS-232C

 10مقبس صغير

وصلة وحدة التحكم عن بُعد السلكية

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
إصدار اللغة العربية
Canon Europa NV 2018

/

أجهزة عرض  LCOSبالليزر توفر سطوعًا
عاليًا وألوانًا دقيقة

/

بالنسبة إلى المحترفين الذين يبحثون عن أجهزة عرض ثابتة فائقة الجودة لالستخدام في اإلشارات
الرقمية والمتاحف والشركات والتعليم والمجال الطبي ،فإن مجموعة  XEED LCOSللعرض
بالليزر من  Canonتوفر تصمي ًما مركزيًّا جديدًا للعدسة بدقة عالية واتصال HDBaseT
فضالً عن مجموعة مكونة من ست عدسات.

مسافة العرض (باألمتار)
العدسة

 100بوصة

 200بوصة

 300بوصة

عدسة التكبير  /التصغير الثابتة الفائقة العرض
RS-SL06UW

1.2

2.3

3.5

عدسة التكبير  /التصغير الثابتة العريضة RS-SL03WF

1.73

3.45

5.17

عدسة التكبير  /التصغير العريضة RS-SL05WZ

3.2 - 2.2

6.5 - 4.3

9.7 - 6.5

 400بوصة

 600بوصة

 500بوصة

13 - 8.6

16.3 - 10.8

19.5 - 12.9

عدسة التكبير  /التصغير القياسية RS-SL01ST

4.8 - 3.2

9.6 - 6.4

14.5 - 9.6

19.3 - 12.9

40.4 - 23.8

24.1 - 16.1

عدسة التكبير  /التصغير الطويلة RS-SL02LZ

8 - 4.7

16.1 - 9.5

24.2 - 14.2

32.3 - 19

40.4 - 23.8

48.5 - 28.5

عدسة التكبير  /التصغير الفائقة الطول RS-SL04UL

14.9 - 7.6

29.8 - 15.2

44.6 - 22.7

59.4 - 30.2

74.2 - 37.7

89 - 45.2

االرتفاع االرتفاع
(عرض) (عن بُعد)

المحور البصري

معلومات إضافية
حجم الصورة
(بالبوصة)

العدسة

معدل اإلسقاط
( 100بوصة)

مسافة العرض (بالمتر)

عدد البؤرة

الطول البؤري

نسبة التكبير  /التصغير

إزاحة العدسة

الوزن

عدسة التكبير  /التصغير الثابتة العريضة
RS-SL06UW

0.54:1

300 - 40

3.61 - 0.46

2.4

 8.31مم

غير متوفرة

رأسيًا%75+ %15- :
أفقيًا%30-/+ :

 1605جم

عدسة التكبير  /التصغير الثابتة العريضة
RS-SL03WF

0.80:1

300 - 40

5.17 - 0.69

2

 12.8مم

غير متوفرة

رأسيًا11.3 -/+ :
أفقيًا%4.6 -/+ :

 1085جم

عدسة التكبير  /التصغير العريضة
RS-SL05WZ

1.50:1 - 1.00

600 - 40

19.52 - 0.86

2.34 - 2.09

 23.34 - 15.56مم

 1.5أضعاف

رأسيًا%55+ %15- :
أفقيًا%10-/+ :

 1085جم

عدسة التكبير  /التصغير القياسية RS-SL01ST

2.24:1 - 1.49

600 - 40

28.98 - 1.27

2.65 - 1.89

 34.5 - 23مم

 1.5أضعاف

رأسيًا%55+ %15- :
أفقيًا%10-/+ :

 765جم

عدسة التكبير  /التصغير الطويلة
RS-SL012LZ

3.74:1 - 2.19

600 - 40

48.5 - 1.86

2.83 - 1.99

 57.7 - 34مم

 1.7أضعاف

رأسيًا%55+ %15- :
أفقيًا%10-/+ :

 965جم

عدسة التكبير  /التصغير الفائقة الطول
RS-SL04UL

6.94:1 - 3.55

600 - 40

89.02 - 4.64

2.81 - 2.34

 105.6 - 53.6مم

 1.97ضعفًا

رأسيًا%55+ %15- :
أفقيًا%10-/+ :

 1130جم

حاسبة مسافة اإلسقاط من http://www.canon.com/lcd-sim/ :Canon

/

أجهزة عرض  LCOSبالليزر توفر سطوعًا
عاليًا وألوانًا دقيقة

/

بالنسبة إلى المحترفين الذين يبحثون عن أجهزة عرض ثابتة فائقة الجودة لالستخدام في اإلشارات
الرقمية والمتاحف والشركات والتعليم والمجال الطبي ،فإن مجموعة  XEED LCOSللعرض
بالليزر من  Canonتوفر تصمي ًما مركزيًّا جديدًا للعدسة بدقة عالية واتصال HDBaseT
فضالً عن مجموعة مكونة من ست عدسات.
تاريخ بدء البيع :يونيو 2018

تفاصيل المنتج:
اسم المنتج

رمز الزئبق

رمز EAN

XEED WUX7000Z

2502C003AA

4549292121216

XEED WUX6600Z

2501C003AA

4549292121193

XEED WUX5800Z

2500C003AA

4549292116786

الملحقات االختيارية
رمز الزئبق

رمز EAN

RS-SL01ST

2505C001AA

4549292106251

RS-SL012LZ

2507C001AA

4549292106329

RS-SL03WF

2506C001AA

4549292106305

RS-SL04UL

2508C001AA

4549292106336

RS-SL05WZ

2509C001AA

4549292106350

RS-SL06UW

2701C001AA

4549292114614

الملحقات  -العامة

رمز الزئبق

رمز EAN

وحدة التحكم عن بُعد RS-RC07

2408C001AA

4549292107302

وحدة التحكم عن بُعد RS-RC05

5750B001AA

4960999810393

أنبوب التثبيت في السقف مقاس  600 - 400ممRS-CL08 :

3096B001AA

4960999614144

أنبوب التثبيت في السقف مقاس  1000 - 600ممRS-CL09 :

3097B001AA

4960999614151

حامل ملحق التركيب في السقف RS-CL15

0964C001AC

4549292051995

ذراع ملحق التركيب في السقف ( RS-CL17مستخدم مع )RS-CL15

2133C001AA

4549292087536

الملحقات  -العدسات

معلومات القياس  /التجهيز:
اسم المنتج

رمز الزئبق

نوع
الحزمة

وصف الحزمة

الكمية لكل
حزمة

الطول
(مم)

العرض
(مم)

االرتفاع
(مم)

الوزن اإلجمالي
(كجم)

صافي الوزن
(كجم)

XEED WUX7000Z
XEED WUX6600Z
XEED WUX5800Z

2502C003AA
2501C003AA
2500C003AA

EA

كل واحدة

1

545

480

196

-

17Kg

CT

العبوة الكرتونية

1

755

690

441

35Kg

-

محتويات العبوة
•
•
•

وحدة جهاز العرض
وحدة التحكم عن بُعد RS-RC07
بطاريتان قلويتان مقاس AAA

•
•

كابل الطاقة الرئيسي للتيار المتردد
بطاقة الضمان

