جهاز عرض ليزري
بتقنية  DLPعالي
السطوع وصغير
الحجم من Canon

يُعد جهاز العرض الليزري الثابت المتطور
 LX-MU500Zمن  Canonالشريك
المثالي لعرض الصور عالية الجودة بفضل
تميزه بدرجة سطوع تبلغ  5000لومن ودقة
 WUXGAاألصلية ومصدر إضاءة يدوم لما
يصل إلى  20000ساعة.

ا
طويًل مع أقل حد من الصيانة
• مصدر ليزر يدوم
• إعادة إنتاج صور مذهلة بجودة ال مثيل لها بدقة ) 1920 × 1200( WUXGA
• إمكانات االتصال المتعدد لسهولة اإلعداد
• تركيب مرن بزاوية  360درجة ووضع الصور الشخصية
• بدء تشغيل سريع ،وعناصر تحكم بديهية ،وتشغيل هادئ

مجموعة المنتجات

• تحقيق أقصى استفادة من االتصال بفضل منفذي ( HDMIمتوافقين مع )MHL
ومنفذ  HDBaseTومنفذ شبكة RJ-45
• سهولة التركيب بفضل عدسة تكبير/تصغير يدوية بمقدار  1.6ضعفاا

LX-MU800Z

• يحافظ تصحيح االنحراف رباعي الزوايا على هندسة الصور حتى عندما يتم تركيب جهاز العرض بعيداا
عن محوره
• مكبر صوت بقوة خرج صوت  10وات للحصول على حل كامل ثابت للعرض المرئي والمسموع

LX-MU500Z

• يساعد الضمان لمدة  5سنوات* (أو  12000ساعة) باإلضافة إلى خدمة االستعارة المجانية لليوم التالي
على الحد من فترات التوقف

LX-MU500
*تُطب َّق الشروط واألحكام

LX-MU800Z
LX-MU500Z
LX-MU500
LX-MW500
LV-HD420

المواصفات
الفنية
اللوحة
النوع

المنافذ والموصالت
مدخل  RGBالرقمي  RGB /التناظري

موصّل  Dsub 15صغير

مخرج  RGBالرقمي  RGB /التناظري

موصّل  Dsub 15صغير
MHL / HDMI
منفذ HDMI

مدخل الفيديو المنفصل () S-Video

منفذ  DINصغير ذو  4سنون

الحجم والعدد

شريحة ™DLP
 0.48بوصة ُقطريًّا ،شريحة واحدة

نسبة العرض إلى االرتفاع

10:16

الكمبيوتر الرقمي  /الفيديو الرقمي MHL /

الدقة األصلية

 2304000 ،) WUXGA( 1920 × 1200بكسل

مدخل الكمبيوتر الرقمي  /الفيديو الرقمي
مدخل الفيديو المركب () Composite

RCA

نوع مصدر الضوء

صمام ثنائي باعث لليزر األزرق وفوسفور أصفر

مدخل الصوت L&R

مدخًل RCA

الخصائص البصرية
عدد التركيز البؤري ( ) Fوالبُعد البؤري
للعدسة

F14.3-22.9mm؛ f=1.81-2.10mm

مدخل الصوت 2

مقبس إستريو صغير واحد مقاس  3.5مم

مخرج الصوت

مقبس استريو صغير مقاس  3.5مم (مستوى متغير)

زيادة التكبير والتحكم

 1.6ضعفاا

USB

النوع A2/V5A

التحكم في التركيز البؤري

يدوي

منفذ الخدمة USB

من النوع B

إزاحة العدسة

رأسي( %50-/+ :يدوي)*
أفقي*%23 -/+ :

التحكم في جهاز العرض

منفذ على شكل حرف  Dشديد الصغر مزود بـ  9سنون () RS232c

منفذ الشبكة 1

HDBase-T

منفذ الشبكة 2

منفذ ) 10Base-T / 100Base-TX( RJ-45

الصورة والصوت
السطوع

وضع العرض 5000 :لومن ( 3750في وضع توفير الطاقة)

تماثل السطوع

%65

نسبة التباين الديناميكي

1:50000

تغطية مسافة العرض

 1.75م  9.32 -م ( 2.91م  4.66 -م للحصول على صورة مقاس
 100بوصة)

حجم الشاشة

 60بوصة –  300بوصة ( 1.3م ×  0.8م –  6.5م ×  4.0م)

نسبة العرض

2.18 - 1.36

التكبير الرقمي

ضعفان بحد أقصى

نطاق تصحيح االنحراف

رأسي وأفقي :بمعدل  30-/+درجة يدويًّا

توافق  RGBالرقمي

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

توافق  RGBالتناظري

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

أنظمة مسح الفيديو الرقمي

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

مدخل MHL

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

أنظمة مسح الفيديو المكوّ ن

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

أنظمة ألوان الفيديو  /الفيديو المنفصل
() S-Video

NTSC4.43 / NTSC / PAL-60 / PAL-N / PAL-M / PAL
SECAM /

أوضاع العرض

عرض تقديمي ،قياسي ، sRGB ،أفًلم ،وضع المحاكاة ،DICOM
مخصص للمستخدم  1و2

3D

 HDMIباستخدام  :DLP-Linkتسلسل اإلطارات  /تجميع اإلطارات /
من أعلى إلى أسفل  /جنباا إلى جنب

مكبر صوت مدمج

 10وات أحادي

اآلليات

 4أقدام دوّ ارة ( بزاوية رفع تصل إلى  1.9درجة ،أمامية

وخلفية وجهة

آلية الرفع األمامي
اليسار وجهة اليمين)

التقديرات
األبعاد (العرض × االرتفاع × العمق)

 450مم ×  154مم ×  379مم (بما في ذلك النتوءات)

الوزن

 8.9كجم

مصدر الطاقة

 240 - 100فولت تيار متردد 60/50 ،هرتز

معدل استهالك الطاقة

األوضاع  -الوضع العادي 490 :وات  /وضع توفير الطاقة 395 :وات
وضع االستعداد( :تشغيل/إيقاف  2 ) LANوات  0.5 /وات

العمر االفتراضي لمصدر الضوء

الوضع العادي 20000 :ساعة

مستوى الضوضاء

الوضع العادي 37 :ديسيبل  /وضع توفير الطاقة 35 :ديسبل

بيئة التشغيل

من  0إلى  40درجة مئوية (الرطوبة النسبية)%90- 20 :

بيئة التخزين

من  10-درجة مئوية إلى  65+درجة مئوية

الضمان

 5سنوات ( 12000ساعة)

منتج يعمل بالليزر من الفئة األولى (يتوافق مع ) 2014 :EN60825-1
تستند كل البيانات إلى أساليب اختبار  Canonالقياسية باستثناء ما تتم اإلشارة إليه خًلفاا لذلك
هذه البيانات عُرضة للتغيير من دون إشعار.
* إن الحد األقصى للضبط غير ممكن في الجهتين بشكل متزامن

( 450العرض)× ( 154االرتفاع) × ( 379العمق) مم

379

450

154

الوحدة :مم
االختًلف 2± :مم

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

جهاز عرض ليزري بتقنية  DLPعالي السطوع
وصغير الحجم من Canon
يُعد جهاز العرض الليزري الثابت المتطور  Z500LX-MUمن  Canonالشريك المثالي
لعرض الصور عالية الجودة بفضل تميزه بدرجة سطوع تبلغ  5000لومن ودقة WUXGA
األصلية ومصدر إضاءة يدوم لما يصل إلى  20000ساعة.

تاريخ بدء البيع :يونيو 2018
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1
1

( RS-232Cالنوع  Dsubالمكوّ ن من  9أسنان)

2

مصدر اإلمداد بالطاقة عبر  USBمن النوع A

3

جهة اليسار :منفذ  ، RJ-45جهة اليمين :منفذ HDBaseT

4

جهة اليسار :منفذ  ، HDMIجهة اليمين :منفذ MHL/HDMI

5

مدخل  RCAللفيديو

6

وصلة  DIN4الصغيرة :الفيديو المنفصل () S-Video

7

( RCAمدخل الصوت)

8

موصّل  Dsub 15صغير :مخرج فيديو المكوّ ن () Component

9
10

12 5

حجم الصورة 10:16

مسافة العرض
التقريب (م)

العرض (م)

االرتفاع (م)

العرض (م)

القطر

2.8

1.75

0.81

1.29

60

3.5

2.19

1.01

1.62

75

4.06

2.54

1.17

1.87

87

4.43

2.77

1.28

2.05

95

4.66

2.91

1.35

2.15

100

5.59

3.5

1.62

2.58

120

6.99

4.37

2.02

3.23

150

8.39

5.24

2.42

3.88

180

9.32

5.83

2.69

4.31

200

-

7.28

3.37

5.38

250

-

8.74

4.04

6.46

300

تم تقريب األرقام المذكورة أعًله بحيث تصبح القيم تقريبية

موصّل  Dsub 15صغير :مدخل كمبيوتر تناظري
مدخل صوت مقبس صغير :كمبيوتر تناظري/المكوّ ن () Component

11

مخرج صوت مقبس صغير

12

MHL

13

منفذ  :USB mini-Bمنفذ الخدمة

جهاز عرض ليزري بتقنية  DLPعالي السطوع
وصغير الحجم من Canon
يُعد جهاز العرض الليزري الثابت المتطور  LX-MU500Zمن  Canonالشريك المثالي
لعرض الصور عالية الجودة بفضل تميزه بدرجة سطوع تبلغ  5000لومن ودقة WUXGA
األصلية ومصدر إضاءة يدوم لما يصل إلى  20000ساعة.

تفاصيل المنتج:
اسم المنتج

رمز الزئبق

رمز EAN

)LX-MU500Z (E

2632C003AA

4549292120110

)LX-MU500Z (GB

2632C005AA

8714574658308

الملحقات االختيارية
اسم المنتج

رمز الزئبق

رمز EAN

وحدة التحكم عن بُعد LV-RC08

0029C001AA

4549292024203

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)

)LX-MU500Z (E

2632C003AA

EA

كل واحدة

1

450

379

129

-

8.9

)LX-MU500Z (GB

2632C005AA

EA

كل واحدة

1

450

379

129

-

8.9

محتويات العبوة
•
•
•
•

جهاز عرض الوسائط المتعددة LX-MU500Z
وحدة التحكم عن بُعد LV-RC08
بطارية ليثيوم واحدة CR2032
كابل الطاقة الرئيسي للتيار المتردد

