XEED WUX500ST

التنوع المتميز يجعل
XEED WUX500ST
ًّ
مثاليا للتركيب والتعليم
واستخدام الشركات.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

صور دقيقة وجذابة من تقنية LCOS
إعادة إنتاج الصور الحقيقية بفضل دقة  WUXGAاألصلية ()1200 × 1920
تنتج العدسة ذات التشتت المنخفض من  Canonعرضًا يصل إلى  100بوصة
على بُعد  1.2مترً ا فقط
إخراج جذاب وواضح مضمون من درجة سطوع األلوان الرائعة التي تبلغ  5000لومن
ألوان زاهية وألوان غامقة حقيقية من معدل التباين الذي يبلغ 2000:1
إمكانات متعددة للتركيب يوفرها معدل إزاحة للعدسات الرأسية بمقدار  %75متعدد المزايا
دمج حواف متقدم مع تصحيح االنحراف المكون من  4نقاط لتوصيل عدة أجهزة
عرض بسهولة
مجموعة متنوعة من خيارات االتصال مع  HDBaseTالمدمجة ،فضالً عن HDMI
و DVIوWi-Fi
توصيل ما يصل إلى  10أجهزة مرة واحدة مع ميزات التحكم الكامل في جهاز تقديم
العروض بفضل برنامج )Networked Multi-Projection (NMPJ
راحة البال مع ضمان استبدال المصابيح لمدة ثالث سنوات وخدمة اإلعارة في اليوم التالي*
وتوفير في الطاقة ليس له مثيل

يتميز جهاز  XEED WUX500STالصغير
والمرن والفعال بدرجة سطوع لأللوان تبلغ
 5000لومن فضالً عن  HDBaseTمدمج
ومعدل إزاحة للعدسات الرأسية بمقدار ،%75
وهذا ما يجعله يقدم حالًا كامالً لتركيب جهاز
العرض الصغير.

مجموعة المنتج

XEED WUX500

XEED WUX500ST
*يعني اليوم التالي أن المنتج المعار سيتم توفيره في اليوم التالي لطلب اإلصالح حسب اإلمكانية .إذا تم استالم الطلب بعد منتصف اليوم
أو في يوم العطلة األسبوعية أو الرسمية ،فسيتم الحصول على المنتج المعار في غضون يومين .تخضع خدمة اإلعارة لبنود وشروط
كاملة وتتوفر في مناطق معينة فقط.

LX-MU500

XEED 4K501ST
XEED WUX6500
XEED WUX500
XEED WUX500ST
LX-MU500

XEED WUX500ST

المواصفات الفنية
المنافذ والموصالت

اللوحة
النوع

شاشة عرض  LCOSعاكسة ،مصفوفة  TFTنشطة

مدخل  RGBرقمي

مدخل  DVI-Iذو  29س ًنا (مشترك)

الحجم والعدد

 0.71بوصة قطر اًيا 3 ،لوحات

مدخل الفيديو والصوت الرقمي

( HDMIيدعم )Deep Colour

نسبة العرض إلى االرتفاع

16:10

مدخل  RGBالتناظري 1

مدخل  DVI-Iذو  29س ًنا (مشترك)

الدقة األصلية

 1200 × 1920بكسل (بمعيار  ،)WUXGAدقة تبلغ  2304000بكسل

مدخل  RGBالتناظري 2

 D-Subصغير ذو  15س ًنا (المكون عبر كابل المهايئ االختياري)

مدخل الصوت 1

مقبس إستريو صغير مقاس  3.5مم

مدخل الصوت 2

مقبس إستريو صغير مقاس  3.5مم

نوع المصباح

 280وات NSHA

مخرج الصوت

مقبس إستريو صغير مقاس  3.5مم (مستوى متغير)

رقم  Fالخاص بالعدسة والبُعد البؤري

F2.7؛  f=8.8مم

منفذ USB

 USBمن النوع A

زيادة التكبير والتحكم

بمعدل ضعف واحد بصري (ثابت)

منفذ الخدمة  /التحكم في RS232C

موصل  D-Subصغير ذو  9سنون

منفذ الشبكة

)RJ-45 (1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T

الخصائص البصرية

التحكم في البؤرة

يدوي

تقنية HDBaseT

)RJ-45 (HDBaseT

نقل العدسة

رأسي :من  %0إلى  ،%75+يدوي

وحدة التحكم عن بُعد السلكية

مقبس إستريو صغير مقاس  3.5مم

أفقي ،%10-/+ :يدوي

Wi-Fi

 25 IEEE 802.11b / g / n.مترً ا تقريبًا .وضع البنية األساسية ووضع
نقطة وصول جهاز العرض ()PjAP
طريقة الضغط على الزر ( )PBCوطريقة رمز )PIN( PIN

 Wi-Fiاإلعداد المحمي ()WPS

الصورة والصوت
السطوع

 5000لومن ( 3460لومن في وضع توفير الطاقة)

سطوع األلوان

 5000لومن ( 3460لومن في وضع توفير الطاقة)

تماثل السطوع

%80

نسبة التباين

1:2000

تغطية مسافة العرض

 0,35م –  3,64م ( 1,2م لصورة  100بوصة)

حجم الشاشة

 30بوصة  300 -بوصة ( 65سم ×  40سم –  646سم ×  404سم)

نسبة العرض

1:0.56

التكبير الرقمي

 12ضع ًفا بحد أقصى

نطاق تصحيح االنحراف

رأسي 12-/+ :درجة
أفقي 12-/+ :درجة

توافق  RGBالرقمي
توافق  RGBالتناظري
أنظمة مسح الفيديو الرقمي
أنظمة مسح الفيديو المكون
()Component
مدخل HDBaseT

WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ /
FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
WUXGA / UXGA / WSXGA+ / SXGA+ / WXGA+ /
FWXGA / WXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA
1080p / 1080i / 720p / 576p / 480p
1080p / 1080i / 720p / 576p / 576i / 480p / 480i
مكافئ لمدخل طرف توصيل HDMI

أنواع الملفات المدعومة على USB

قياسي  /عرض تقديمي  /ديناميكي  /صورة / sRGB/فيديو  /مستخدم / 5-1
محاكاة ( DICOMيتوفر فقط على طراز جهاز العرض )DICOM
صورة  JPEGثابتة

مكبر صوت مدمج

 RMSبقوة  5.0وات ،أحادي

أوضاع الصور (حسب المدخل)

تشفير Wi-Fi

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

اآلليات
آلية الرفع األمامي

قدمان دوارتان ،رفع الصور بحد أقصى  6درجات

التقديرات
األبعاد (العرض × االرتفاع × العمق)

 337مم ×  136مم ×  415مم

الوزن

 6.3كجم

مصدر الطاقة

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

استهالك الطاقة

العمر التشغيلي للمصباح

الوضع العادي 395 :وات  /وضع توفير الطاقة 295 :وات /
وضع االستعداد 1.8 :وات  /وضع االستعداد
(إيقاف تشغيل  LANو 0.2 :)HDBaseTوات
 3000ساعة  5000 /ساعة (وضع توفير الطاقة)

مستوى الضوضاء

 38ديسيبل (صوتي)  30 /ديسيبل صوتي (وضع توفير الطاقة)

بيئة التشغيل
بيئة التخزين

 0درجة مئوية إلى  40+درجة مئوية %20 ،رطوبة نسبية  %85 -رطوبة
نسبية
 20-إلى  60+درجة مئوية

الضمان

 3سنوات

مالحظات

تستند كل البيانات إلى أساليب اختبار  Canonالقياسية باستثناء ما تتم اإلشارة إليه خال ًفا لذلك
هذه البيانات عُرضة للتغيير دون إشعار.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
إصدار اللغة العربية
Canon Europa NV 2017

XEED WUX500ST

ًّ
مثاليا للتركيب
التنوع المتميز يجعل XEED WUX500ST
والتعليم واستخدام الشركات.
يتميز جهاز  XEED WUX500STالصغير والمرن والفعال بدرجة سطوع لأللوان تبلغ 5000
لومن فضالً عن  HDBaseTمدمج ومعدل إزاحة للعدسات الرأسية بمقدار  ،%75وهذا ما
يجعله يقدم حالًا كامالً لتركيب جهاز العرض الصغير.
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مخرج صوت إستريو (ذو مقبس صغير)

2

المقبس الصغير (وصلة وحدة التحكم عن بُعد السلكية)

3

( USBتحديث البرنامج الثابت ،عرض تقديمي أقل من جهاز
الكمبيوتر)

4

( DVI-Iالكمبيوتر الرقمي  /الكمبيوتر التناظري)

5

 D-Subصغير ذو  15سنًّا (كمبيوتر تناظري  /مكون)

6

( HDMIبما في ذلك .الصوت ،يدعم )Deep Colour

7

)RJ-45 (1000Base-T/100Base-TX/10Base-T

8

( RJ-45 HDBaseTتدعم  NMPJو)Crestron

9

وصلة RS-232C

 WI-FI 10مدمجة )(IEEE 802.11b / g / n

11
10

9

11

مقبسان للصوت اإلستريو (مقبس صغير)

 .2مقبس صغير (وحدة التحكم عن بُعد السلكية) :عند توصيل كابل لوحدة التحكم
عن بُعد السلكية ،ال يقبل جهاز العرض أي إشارة إلى األشعة تحت الحمراء.

حجم الصورة 10: 16

الطول

االرتفاع

المحور البصري

المسافة

ًّ
قطريا (بالبوصة)

العرض (م)

االرتفاع (م)

ثابتة (م)

30

0.65

0.40

0.35

40

0.86

0.54

0.47

60

1.29

0.81

0.72

80

1.72

1.08

0.96

100

2.15

1.35

1.2

120

2.58

1.62

1.45

150

3.23

2.02

1.81

180

3.38

2.42

2.18

200

4.31

2.69

2.42

220

4.74

2.96

2.66

250

5.38

3.37

3.03

280

6.03

3.77

3.39

300

6.46

4.04

3.64

يمكن وضع جهاز العرض المثالي لالستخدام في اإلشارات الرقمية أو المخصص للعرض اإلبداعي على محور بمقدار
 360درجة .يقل العمر االفتراضي للمصباح في االستخدام العادي.
حاسبة مسافة اإلسقاط من http://www.canon.com/lcd-sim/ :Canon

XEED WUX500ST

ًّ
مثاليا للتركيب والتعليم
التنوع المتميز يجعل XEED WUX500ST
واستخدام الشركات.
يتميز جهاز  XEED WUX500STالصغير والمرن والفعال بدرجة سطوع لأللوان تبلغ 5000
لومن فضالً عن  HDBaseTمدمج ومعدل إزاحة للعدسات الرأسية بمقدار  ،%75وهذا ما
يجعله يقدم حالًا كامالً لتركيب جهاز العرض الصغير.
تاريخ بدء البيع :يوليو 2017

تفاصيل المنتج:
اسم المنتج

كود الزئبق

كود EAN

جهاز عرض الوسائط المتعددة XEED WUX500ST

2136C003AA

4549292089677

جهاز عرض الوسائط المتعددة XEED WUX500ST Medical

2136C008AA

8714574653051

الملحقات االختيارية:
اسم المنتج

كود الزئبق

كود EAN

مجموعة المصباح RS-LP08

8377B001AA

4960999977201

ملحق التعليق بالسقف RS-CL16

1214C001AA

4549292060263

أنبوب التركيب بالسقف مقاس  600-400مم RS-CL08

3096B001AA

4960999614144

أنبوب التركيب بالسقف مقاس  1000-600مم RS-CL09

3097B001AA

4960999614151

قاعدة إرساء اختيارية لجهاز العرض ( RS-FT01عدد  4قطع)

8380B001AA

4960999977232

فلتر الهواء البديل RS-FL02

8379B001AA

4960999977225

وحدة التحكم عن بُعد ُ ( RS-RC05تستخدم كوحدة التحكم عن بُعد السلكية)

5750B001AA

4960999810393

معلومات القياس  /التجهيز:
كود الزئبق

نوع
الحزمة

وصف العبوة

الكمية لكل
حزمة

الطول
(مم)

العرض
(مم)

االرتفاع
(مم)

صافي الوزن
(كجم)

جهاز عرض الوسائط المتعددة XEED WUX500ST

2136C003AA

EA

كل واحدة

1

412

337

136

حوالي 6.3

جهاز عرض الوسائط المتعددة XEED WUX500ST
Medical

2136C008AA

CT

اسم المنتج

محتويات العبوة
•
•
•
•

وحدة التحكم عن بُعدRS-RC06 :
بطاريتان قلويتان مقاس AAA
كابل الطاقة الرئيسي للتيار المتردد
كابل وصلة كمبيوتر  VGAإلى  ،VGAمقاس  1.8م

العبوة الكرتونية

1

540

450

340

الوزن الكلي
(كجم)

حوالي 9.1

