
قابلیتی هوشمند برای کاهش هزینه  نگهداری دیتا پروژکتور
Image care

دیتا پروژکتور
Data Projector

CP-AW2505WN CP-EX303 CP-EX302N مدل

 2700 Lm 3300 Lm 3200 Lm قدرت روشنایی

WXGA: 1280x800 XGA: 1024x768 قدرت تفکیک تصاویر

10000:1 20000:1 2000:1 شفافیت تصاویر

10000 12500 10000 عمر المپ )ساعت (

4.3 kg 3.5 kg 3.0 kg وزن

1xcomposite
2xRGB,HDMI 

1xHDMI, composite
2 x RGB ورودی های تصویر

1xRGB  خروجی تصویر

Hybrid Unwoven فیلتر

 60~100"  30~300" سایز تصویر

 0.126-0.41m 0.9-10.9 m فاصله تاپرده نمایش

2xUSB NO PC-Less Presentation

Optional/Yes Optional/No Optional/Yes Wireless  LAN/Wired LAn

16Wx1 (mono) اسپیکر 

3LCD : تکنولوژی ایجاد تصویر 
 مناسب برای کاسهای آموزشی

 عمر المپ : 12500 ساعت                                                                                                                                
 فیلتر هیبرید : 5000 ساعت بدون نیاز به سرویس

 شفافیت تصویر : 20000:1 
 قابلیت روشن و خاموش شدن سریع

 دارای منو فارسی
 قابلیت اصاح حالت ذوزنقه ایی تصویر)Keystone( بصورت خودکار )عمودی و افقی(

 استفاده با برد هوشمند و حذف سایه تصویر
 کاهش هزینه با استفاده از تکنولوژی ImageCare تا %48



CP-WX5500GF CP-EW4051WN CP-WX3042WN مدل

5200 Lm 4000 Lm 3000 Lm قدرت روشنایی

WXGA:1280×800 قدرت تفکیک تصاویر

10000:1 20000:1 10000:1 شفافیت تصاویر

6000 12500 10000 عمر المپ )ساعت(

6.9  Kg 3.5 Kg 3 Kg وزن

1×RGB,composite
2×HDMI

1×composite
2×RGB,HDMI

1×composite
2×RGB,HDMI/MHL ورودی های تصویر

1×RGB,HDMI 1×RGB خروجی تصویر

Hybrid Unwoven فیلتر

30~300" سایز تصویر

1.4-16.8m 0.9-11.6m فاصله تا پرده نمایش

1×USB 2×USB PC-Less Presentation

Optional/Yes Wireless LAN/Wired L AN

16Wx1 (mono) اسپیکر

دیتا پروژکتور
Data Projector

امکان ارسال تصاویر بصورت مستقیم از دستگاههای همراه مانند تلفن همراه وتبلت از 
 MHL طریق کابل

 داری تکنولوژی HDCR جهت بهبود خودکار کیفیت تصاویر در فضاهایی با نور زیاد
   HDCRMHL

دارای تکنولوژی Accentualizer  برای افزایش خودکار شفافیت و  وضوح تصاویر   
Accentualizer

3LCD : تکنولوژی ایجاد تصویر 
 عمر المپ : 12500 ساعت 

 شفافیت تصویر : 20000:1
 ارتباط بی سیم )Wireless LAN( : قابلیت ارائه مطالب بصورت بی سیم از کامپیوتر به دیتا پروژکتور

 اتصال به شبکه )Wired LAN(: قابلیت کنترل و ارسال تصویر از شبکه
USB ارائه مطالب بدون نیاز به کامپیوتربا استفاده از پورت 

)Crestron( مدیریت هوشمند دیتا پروژکتورها بصورت یکپارچه 
 HDMI دارای خروجی 



قابلیت ارسال پیامهای متنی و 
هشدارهای صوتی
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امکان کنترل و ارسال محتوا از طریق 
LAN پورت

Present Content via LAN

شبیه سازی تنظیمات یک پروژکتور در 
پروژکتور دیگر

امکان کنترل دیتا پروژکتور به وسیله 
تلفن همراه

Projector Mobile Connection

 ،USB نمایش اطاعات از طریق پورت
 JPG، PNG، BMP پشتیبانی فرمتهای

 MOV و GIF، AVI

PC-Less Presentation

امکان مدیریت و کنترل ویدئو پروژکتور 
بر روی شبکه محلی 
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Network

دیتا پروژکتور
Data Projector

مشخصات منحصر بفرد دیتا پروژکتورهای هیتاچی

LAN


