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ישיבות גדולים
מקרני חדרי ישיבות וכיתות
מקרני טווח קצר
מקרני קולנוע ביתי-

4K NATIVE
מקרני FULL HD
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מקרנים

מקרני אולמות וחדרי ישיבות גדולים

דגםSU922 :
•עוצמת הארהAnsi lumens 5000 :
•רזולוציה1920X1200 :

•יחס ניגודיות3000:1 :
•משקל 4.9 :ק"ג
•רמקולים1 X 10W :
•מנורה 2500 :שעות
• 2כניסות HDMI
•כניסת רשת
•כניסת USB
•זום X 1.6
•Leans Shift

•תיקון  KEYSTONEאופקי ואנכי

דגםSW921 :
•עוצמת הארהAnsi lumens 5000 :
•רזולוציה1280x800 :

•יחס ניגודיות5000:1 :
•משקל 4.9 :ק"ג
•רמקולים2 X 10W :
•מנורה 2500 :שעות
• 2כניסות HDMI
•כניסת רשת
•כניסת USB
•זום X 1.6
•Leans Shift

•תיקון  KEYSTONEאופקי ואנכי

דגםMX704 :
•עוצמת הארהANSI Lumens 4000 :
•רזולוציהXGA 1024X768 :

•יחס ניגודיות13,000:1 :
•משקל 3 :ק“ג
•רמקולים20W X 1 :
•מנורה 4,000 :שעות עבודה
•כניסת HDMI

דגםSX920 :
•עוצמת הארהAnsi lumens 5000 :
•רזולוציה1024X768 :

•יחס ניגודיות5000:1 :
•משקל 4.9 :ק"ג
•רמקולים2 X 10W :
•מנורה 2500 :שעות
• 2כניסות HDMI
•כניסת רשת
•כניסת USB
•זום X 1.6
•Leans Shift

•תיקון  KEYSTONEאופקי ואנכי

דגםMW705 :
•עוצמת הארהANSI Lumens 4000 :
•רזולוציהXGA 1280X800 :

•יחס ניגודיות13,000:1 :
•משקל 3 :ק“ג
•רמקולים20W X 1 :
•מנורה 4,000 :שעות עבודה
•כניסת HDMI

להזמנות בטל' 03-5761660 :מיילinfo@getter.co.il :
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מקרני חדרי ישיבות וכיתות

דגםMX602 :
•עוצמת הארהAnsi lumens 3500 :
•רזולוציה1024X768 :

•יחס ניגודיות13000:1 :
•משקל 2.5 :ק"ג
•רמקולים1X2W :
•מנורה 3000 :שעות

WXGA

דגםMW529 :

•עוצמת הארהANSI Lumens 3300 :
•רזולוציהWXGA 1280X800 :

•יחס ניגודיות13,000:1 :
•משקל 2.3 :ק"ג
•רמקולים 2W X1
•מנורה 10,000 :שעות עבודה
•כניסת HDMI

דגםMX528 :

•עוצמת הארהANSI Lumens 3300 :
•רזולוציהXGA 1024X768 :

•יחס ניגודיות13,000:1 :
•משקל 1.9 :ק“ג
•רמקולים2W X 1 :
•מנורה 10,000 :שעות עבודה
•כניסת HDMI

SVGA

דגםMS527 :

•עוצמת הארהANSI Lumens 3300 :
•רזולוציהSVGA 800X600 :

•יחס ניגודיות13,000:1:
•משקל 1.9 :ק"ג
•רמקולים2WX1 :
•מנורה 10,000 :שעות עבודה
•כניסת HDMI

מקרני טווח קצר

דגםMW853UST :
•עוצמת הארהANSI Lumens 3200 :
•רזולוציהWXGA 1280 X 800 :
•יחס ניגודיות8,000:1 :

•משקל 5 :ק"ג

•רמקולים 10W X 1

•מנורה 7,000 :שעות עבודה
•כניסת HDMI
•כניסת רשת
•מתקן תלייה ייעודי
•מאפשר כתיבה עם עט יעודי
או עם אצבע
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דגםMX842UST :
•הקרנה צמודת קיר
•עוצמת הארהANSI Lumens 3000 :
•רזולוציהXGA 1024X768 :
•יחס ניגודיות3,000:1 :
•משקל 5.8 :ק“ג
•רמקולים10W X 2 :
•מנורה 5,000 :שעות עבודה
•כניסת USB
•כניסה למיקרופון
•כניסת רשת

דגםMX620ST :
•עוצמת הארהANSI Lumens 3000 :
•רזולוציהXGA 1024X768 :

•יחס ניגודיות13,000:1 :
•משקל 2.6 :ק“ג
•רמקולים10W X 1 :
•מנורה 10,000 :שעות עבודה
•כניסת USB
•כניסת HDMI

LED 4K
NATIVE

4K
NATIVE

מקרן קולנוע ביתי LED 4K NATIVE
דגםW12000 :
•עוצמת הארהAnsi lumens 2200 :
•רזולוציהLED DLP 4K UHD 3840 x 2160 :

•מנורה :עד  20,000שעות מנורה
•עדשה  2.03- 1.36עם זום 1.5x
•תקן צבעים Cinematic Color DCI-P3
•תקן צבעים חדש REC 2020-יותר צבעים
•תקן THX
•Lan shift V/H

• 3שנים אחריות

מקרנים

מקרני קולנוע ביתי 4K NATIVE -

מקרן קולנוע ביתי 4K NATIVE

דגםW11000 :

•עוצמת הארהAnsi lumens 2200 :
•רזולוציה 8.3 4K UHD :מיליון פיקסלים

•יחס ניגודיות1:50,000 :
•תקן צבעים חדש  - REC 709יותר צבעים
•תקן THX
•עדשה איכותית עם זום אוטומטי ו14-
אלמנטים פנימיים
• 3שנים אחריות

להזמנות בטל' 03-5761660 :מיילinfo@getter.co.il :
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מקרני FULL HD
קולנוע ביתי  -מצבי הקרנה מיוחדים לסרטים
עדשה
מיוחדת
תאימה
לשאומדיטוריום

דגםW1110 :
•עוצמת הארהAnsi lumens 2200 :

•יחס ניגודיות15,000:1 :
•רזולוציה1920X1080 :
•משקל 3.3 :ק"ג
•רמקולים Chamber Speaker 1 X 10W :
רמקול מיוחד המדמה מערכת
סראונד מיוחד לסרטים
•מנורה 3500 :שעות
• 2כניסות HDMI

דגםW2000 :
•עוצמת הארהAnsi lumens 2000 :
•רזולוציה1920X1080 :

•יחס ניגודיות15,000:1 :
•תקן צבעים חדש  – REC 709יותר צבעים
בתמונה תואם סטנדרט HDTV
•משקל  3.3 :ק"ג
•רמקולים -Chamber Speaker 2 X 10W :
רמקול מיוחד המדמה מערכת סראונד
מיוחד לסרטים
•מנורה  3500 :שעות
• 3כניסות  + HDMIכניסת MHL
•Auto Vertical & Manual Horizontal ± 300

דגםW3000 :
•עוצמת הארהAnsi lumens 2000 :
•רזולוציה1920X1080 :

•יחס ניגודיות15,000:1 :
•תקן צבעים חדש  – REC 709יותר צבעים
בתמונה תואם סטנדרט HDTV
•משקל  3.3 :ק"ג
•רמקולים -Chamber Speaker 2 X 10W :
רמקול מיוחד המדמה מערכת סראונד
מיוחד לסרטים
•מנורה  3500 :שעות
• 3כניסות  + HDMIכניסת MHL
•Auto Vertical & Manual Horizontal ± 300

FULL HD DATA

דגםMH741 :
•עוצמת הארהANSI Lumens 4000 :
•רזולוציה1920X1080 :

•יחס ניגודיות11,000:1 :
•משקל 3.7 :ק"ג
•רמקולים 10W X 1
•מנורה 3,500 :שעות עבודה
• 2כניסות HDMI
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דגםMH530 :
•עוצמת הארהANSI Lumens 3200 :
•רזולוציה1920X1080 :

•יחס ניגודיות10,000:1 :
•משקל 1.9 :ק"ג –קל במיוחד
•רמקולים 2W X 1
•מנורה 4,000 :שעות עבודה
•מתאים גם לקולנוע ביתי וגם כמקרן
 DATAבזכות מעבד תמונה חדש
ואיכותי

דגםMH684 :
•עוצמת הארהANSI Lumens 3500 :
•רזולוציה1920X1080 :

•יחס ניגודיות10,000:1 :
•משקל 3.3 :ק"ג
•רמקולים 10W X 1
•מנורה 4,000 :שעות עבודה
•מתאים גם לקולנוע ביתי וגם
כמקרן  DATAבזכות מעבד תמונה
חדש ואיכותי

