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Interactive - Short Throw - 3LCD

بأحدث التقنيات   نظرة جديدة للتعليم التفاعلى

 

 

  

 لشريحه كبيره من المستخدمين في مختلف المجاالت هفوائد متعدد    

 

 

 الفصول المدرسيه. -1
 قاعات المحاضرات.  -2
 الجامعات. -3
 التدريب.مراكز  -4
 قاعات اإلجتماعات في الفنادق. -5
 غرف اإلجتماعات في الشركات. -6
 أغراض العرض المرئيه الفائقه النقاء والوضوح. -7
 للحصول على مساحه عرض كبيره تصلح ألغراض المؤتمرات أو الترفيه. -8

 القلم هو إستخدامه عليك ما كل ،فقط ذكيه تفاعلية سبورة إلى سطح أى تحويل اآلن بإمكانك
الحاسب بكل سهوله جهاز فى اإللكترونية للتحكم العصا أو لكترونىاإل  
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القديمه التقليديه الذكيه للسبوره كبديل الذكي العرض جهاز استخدام يمكنك اآلن  
 البديل التعليمي الحديث للسبورة التفاعلية هو جهاز العرض " البروجيكتور " التفاعلي الذكي. المواصفات

 سطح مناسب إلى سبورة مرئية تفاعليه.يمكنك من تحويل أي 
هذه الحلول تمكن المستخدمين من تقديم الخبرات الحركية وكافة مزايا السبورة التفاعلية التقليدية 

 على أي سطح و بدون الحاجه إلى تجهيزات خاصه.

Interactive  Projector Instant project – to write features 

Audio technology Stereo 2x3W 

Display Panel 3LCD 0.59"SONYBrightEra Panel 

Brightness 3100 Ansi Lumens 

Native Resolution WXGA (1280 x 800 ) 

Contrast Ratio 2000.1 

Projection Lens F=1.8,f=9.02mm 
 المزايا:

 التفاعلية .البروجيكتور + القلم اإللكتروني = سبورة ذكيه قادرة على آداء كافة المهام  -1
 البروجيكتور الذكي يمكنك من استخدام كافة األسطح لإلسقاط عليها . لست بحاجة للسبورات التفاعلية بعد اآلن . -2
بكل سهوله يمكنك االن الحصول على فصل تعليمي بخصائص تفاعليه مباشره من جهاز العرض البروجيكتور دون  -3

 الحاجه إلى سبوره ذكيه باهظه الثمن. 
 بعد إعاده التشغيل. ن معايرة نقاط اإلسقاط على السطح المراد إستخدامه، لست بحاجة إلى إعادة بإنتهائك م -4
 إضافه المزيد من المتعه و التفاعل في الفصل التعليمي بين الطالب والمدرب والماده العلميه. -5
 ثر تفاعليه مع الطالب.تحسين اداء المدرب بنسبه كبيره مما يتيح له توصيل الماده العلميه بطريقه مشوقه و أك -6
 رفع مستوى اإلنتباه و التحصيل لدى الدارسين عن طريق التفاعل المباشر مع المدرب والماده العلميه. -7
  تحفيز الطالب على التفاعل البناء مع الدروس المقدمه له. -8
 دون الحاجه إلى كابالت إضافيه.  Blue Toothسهوله إتصال الوحده التفاعليه بلبروجيكتور عن طريق البلوتوث  -9

 CM 160مساحات عرض كبيره و مضاعفه بالمقارنه بالبروجيكتور التقليدي، وعلى بعد قصير من الجدار حوالي   -11
الصادر من الشعاع الضوئي دون المرور أمام وضعيه التثبيت الجداريه تتيح للمحاضر أن يقوم بالشرح بكل سهوله،   -11

 المدرب لخطر النظر المباشر لمصدر الضوء القوي. البروجيكتور ومما ال يعرض
 للبروجيكتور بعدم حجب الرؤيه عن الطالب أثناء تحرك المدرب أمام السبوره. القصير األسقاط يتميز نظام  -12
 شده إضائه فائقه، فال حاجه إلى تخفيض اإلضائه ليتمكن الحاضرين من الرؤيه بوضوح تام وتفاصيل عاليه الجوده.  -13

Uniformity 85% 

Throw Ratio 77"@1m 

Throw Distance 0.636-4.020m (40"~300") 

Aspect Ratio 16:10 (Standard)/4:3 (Compatible) 

Keystone Manual Keystone:±30" 

Input 
 

HDMI;VGA*2;YCbcr;Video; 
Audio in(mini jack);RCA(L/R) 

Output VGA(Input2) 

Video Compatibility PAL; SECAM; NTSC 4.43, PALM, and more. 

Lamp 230W 

Lamp Life 3000 hrs. (Norm) /4000 hrs. (Eco) 

Active Area (max 
projection size 

150 inch diagonal 

Active Distance 
(from projection screen) 

3.2-5 m 

Weight 3.7KG 

Standard 
Accessories 

User Manual (CD),Power Cord, Remote 
Control & VGA,  Cable, Warranty Card, 
drying agent, Certificate Card 

   
 


