
55

מקרנים
מקרני לייזר  |  מקרני אולמות וחדרי ישיבות גדולים 

מקרני חדרי ישיבות וכיתות  |  מקרני טווח קצר 
  4K NATIVE-מקרני קולנוע ביתי



LX810STD :דגם
מקרן לייזר טווח קצר	 
 	ANSI Lumens  3000 :עוצמת הארה
 	FHD -1024 טבעית, תמיכה בx768 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 100,000:1 	 
 	20W X 1 :רמקולים
 	ECO מנורה: 20,000-25,000 שעות עבודה במצב
 	BLUECORE - DLP טכנולוגיית לייזר מבוססת
עדשה 0.6 	 
 	Lan control

מקרני לייזר

LU9915/9715/LU9235  :דגם
מקרן לייזר עם עדשות מתחלפות	 
 	ANSI Lumens  6000/8000/10,000 :עוצמת הארה
 	 1920x1200 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 100,000:1	 
 	ECO מנורה: 20,000-85,000 שעות עבודה במצב
 	BLUECORE - DLP טכנולוגיית לייזר מבוססת
עדשות מתחלפות )8 סוגים שונים כולל עדשת מראה(	 
חיבור SDI  וחיבורים נוספים )בהתאם לדגם(	 
תיקון KEYSTONE  אופקי ואנכי	 
עבודה 24/7 במצב אופקי ואנכי 	 
 	Leans  Shift
 	 HDBaseT (RJ45 for Video and Audio Display(
 	Lan control

2018

LK970  :דגם
 	 4K מקרן לייזר עם רזולוציה טבעית
 	ANSI Lumens 5000 :עוצמת הארה
 	3840X2160 XPR ,4 טבעיתK :רזולוציה
יחס ניגודיות: 100,000:1 	 
 	ECO מנורה: 20,000-70,000 שעות עבודה במצב
 	BLUECORE - DLP טכנולוגיית לייזר מבוססת
 	X1.5 עדשה 1.4-2.2 זום
עבודה 24/7 במצב אופקי ואנכי 	 
 	 Lan Shift
תיקון KEYSTONE  אופקי ואנכי	 
 	Hdbaset (RJ45 for Video And Audio Display(
 	Lan Control
 	  Leans Shift

2018

מקרני לייזר מתקדמים עם מעל ל-20,000 שעות עבודה. 
מתאימים לעבודה מאומצת 24/7.
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מקרנים

מקרני אולמות וחדרי ישיבות גדולים

 SU922 :דגם  
 	ANSI Lumens 5000 :עוצמת הארה
 	 1920X1200 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 3000:1	 
משקל: 4.9 ק"ג	 
 	10W X 1 :רמקולים
מנורה: 2,500 שעות עבודה	 
 	 HDMI 2 כניסות
כניסת רשת 	 
 	USB כניסת
 	X 1.6 זום
 	Leans  Shift
תיקון KEYSTONE אופקי ואנכי	 

SU754 :דגם  
 	ANSI Lumens 4700 :עוצמת הארה
 	 1200X1920 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 13,000:1	 
 	x1.5 יחס עדשה מיוחד 1.39~2.09 זום
 	10W X 1 :רמקולים
 	HDMI 2 כניסת
כניסת רשת	 
תיקון KEYSTONE אופקי ואנכי	 

SH753 :דגם  
 	ANSI Lumens 4300 :עוצמת הארה
 	 1920X1080 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 13,000:1	 
 	x1.5 יחס עדשה מיוחד 1.39~2.09 זום
 	10W X 1 :רמקולים
 	HDMI 2 כניסת
כניסת רשת	 
תיקון KEYSTONE אופקי ואנכי	 

MH750 :דגם  
 	ANSI Lumens 4500 :עוצמת הארה
 	1920X1080 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 11,000:1	 
משקל: 3.7 ק"ג	 
 	10W X 1 רמקולים
מנורה: 3,500 שעות עבודה	 
 	HDMI 2 כניסות

MH534 :דגם  
 	ANSI Lumens 3300 :עוצמת הארה
 	1920X1080 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 10,000:1	 
משקל: 2.3 ק"ג	 
 	2W X 1 :רמקולים
מנורה: 4,000 שעות עבודה	 
מתאים גם לקולנוע ביתי וגם כמקרן 	 

DATA בזכות מעבד תמונה חדש 
ואיכותי

MH684 :דגם  
 	ANSI Lumens 3500 :עוצמת הארה
 	1920X1080 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 10,000:1	 
משקל: 3.3 ק"ג 	 
 	10W X 1 רמקולים
מנורה: 4,000 שעות עבודה	 
מתאים גם לקולנוע ביתי וגם 	 

כמקרן DATA בזכות מעבד תמונה 
חדש ואיכותי

info@getter.co.il :להזמנות בטל': 03-5761660  מייל
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 SX751 :דגם  
 	ANSI Lumens 4300 :עוצמת הארה
 	 1024X768 רזולוציה
יחס ניגודיות : 13,000:1	 
 	X 1.5 יחס עדשה מיוחד 1.8-2.7 זום
 	10W X 1 :רמקולים
 	HDMI 2 כניסות
כניסת רשת 	 
תיקון KEYSTONE אופקי ואנכי	 

 TH920 :דגם  
 	ANSI Lumens 5000 :עוצמת הארה
 	 1024X768 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 5000:1	 
משקל: 4.9 ק"ג	 
 	10W X 2 :רמקולים
מנורה: 2,500 שעות עבודה	 
 	 HDMI 2 כניסות
כניסת רשת 	 
 	USB כניסת
 	X 1.6 זום
 	Leans  Shift
תיקון KEYSTONE אופקי ואנכי	 

 SW921 :דגם  
 	ANSI Lumens 5000 :עוצמת הארה
 	 1280x800 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 5000:1	 
משקל: 4.9 ק"ג	 
 	10W X 2 :רמקולים
מנורה: 2,500 שעות עבודה	 
 	 HDMI 2 כניסות
כניסת רשת 	 
 	USB כניסת
 	X 1.6 זום
 	Leans  Shift
תיקון KEYSTONE אופקי ואנכי	 

 MW611 :דגם  
 	ANSI Lumens 4000  :עוצמת הארה
 	FHD 1280 תמיכה בx800 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 20,000:1	 
מנורה: 15,000 שעות עבודה	 
תמיכה בדונגל אלחוטי 	 

)רכישה נפרדת(
 	 HDMI 2 כניסת
 	 HML תמיכה ב

 MX611 :דגם  
 	ANSI Lumens 4000 :עוצמת הארה
 	FHD 1024 תמיכה בx768 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 20,000:1	 
מנורה:  15,000 שעות עבודה 	 

תמיכה בדונגל אלחוטי 
)רכישה נפרדת(

 	 HDMI 2 כניסת
 	 HML תמיכה ב

 SW752 :דגם  
 	ANSI Lumens 4700  : עוצמת הארה
 	 1280x720 רזולוציה
יחס ניגודיות : 13,000:1	 
 	 X 1.5 יחס עדשה מיוחד 1.46~2.2 זום
 	10W X 1 :רמקולים
 	HDMI 2 כניסות
כניסת רשת 	 
תיקון KEYSTONE אופקי ואנכי	 

מקרני אולמות וחדרי ישיבות גדולים



59

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

 MX604/MX550 :דגם  
 	ANSI Lumens 3600 :עוצמת הארה
רזולוציה: 1024x768 טבעית	 
יחס ניגודיות: 20,000:1	 
משקל:2.3 ק"ג	 
 	2W X 1 :רמקולים
מנורה: 5000 שעות עבודה	 
 	 HDMI 2 כניסות
 	VGA כניסת

  MS 531 :דגם  
 	ANSI Lumens 3300 :עוצמת הארה
רזולוציה: 800x600 טבעית	 
יחס ניגודיות: 15,000:1	 
משקל: 2.3 ק"ג	 
 	W2 X 1 :רמקולים
מנורה: 5000 שעות עבודה	 
 	HDMI 2 כניסות
 	 VGA כניסת

 MX 528 :דגם  
 	ANSI Lumens 3300 :עוצמת הארה
 	XGA 1024X768 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 13,000:1	 
משקל: 1.9 ק“ג	 
 	2W X 1 :רמקולים
מנורה: 10,000 שעות עבודה	 
 	 HDMI כניסת

 MW 529 :דגם  
 	ANSI Lumens 3300 :עוצמת הארה
 	WXGA 1280X800 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 13,000:1	 
משקל: 2.3 ק"ג	 
 	2W X1 :רמקולים
מנורה: 10,000 שעות עבודה	 
 	HDMI כניסת

 MX532 :דגם   
 	ANSI Lumens 3300 :עוצמת הארה
רזולוציה: 1024x768 טבעית	 
יחס ניגודיות: 15,000:1	 
משקל: 2.3 ק"ג	 
 	2W X 1 :רמקולים
מנורה: 5000 שעות עבודה	 
 	 HDMI 2 כניסות
 	VGA כניסת

 MX570 :דגם   
 	LAN
 	ANSI Lumens 3200 :עוצמת הארה
רזולוציה: 1024x768 טבעית	 
יחס ניגודיות: 15,000:1	 
 	x1.3 יחס עדשה 1.51~1.97 זום
שליטה ובקרה עם LAN ותוכנה ייעודית	 
משקל: 1.9 ק"ג	 
 	10W X 1 :רמקולים
מנורה: 5000 שעות עבודה	 
 	 HDMI  כניסת
 	VGA כניסת
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מקרני טווח קצר

MX806ST :דגם  
 	ANSI Lumens 3000 : עוצמת הארה
רזולוציה: 1024X768 טבעית, 	 

FHD -תמיכה ב
יחס ניגודיות: 13,000:1	 
משקל: 2.3 ק"ג	 
עדשה 0.6 למסך גדול מטווח קצר	 
 	HDMI כניסת
 	VGA כניסת

MW820ST  :דגם  
 	ANSI Lumens 3000 :עוצמת הארה
רזולוציה: 1280X720 טבעית, 	 

  FHD -תמיכה ב
יחס ניגודיות: 20,000:1	 
משקל: 2.3 ק"ג	 
עדשה 0.45 למסך גדול מטווח קצר	 
 	HDMI כניסת
 	VGA כניסת

MX631ST :דגם  
 	ANSI Lumens 3200 :עוצמת הארה
 	XGA 1024X768 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 13,000:1	 
משקל: 2.6 ק“ג	 
 	10W X 1  :רמקולים
מנורה: 10,000 שעות עבודה	 
 	USB כניסת
 	HDMI כניסת

MX842UST :דגם  
הקרנה צמודת קיר	 
 	ANSI Lumens 3000 :עוצמת הארה
 	XGA 1024X768 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 3,000:1	 
משקל: 5.8 ק“ג	 
 	10W X 2  :רמקולים
מנורה: 5,000 שעות עבודה	 
 	USB כניסת
כניסה למיקרופון	 
כניסת רשת	 

MW855UST :דגם  
 	ANSI Lumens 3500 :עוצמת הארה
 	WXGA 1280 X 800 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 8,000:1	 
משקל: 5 ק"ג	 
 	10W X 1 רמקולים
מנורה: 7,000 שעות עבודה	 
 	HDMI כניסת
כניסת רשת	 
מתקן תלייה ייעודי 	 
 מאפשר כתיבה עם עט יעודי 	 

או עם אצבע 
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קולנוע ביתי - מצבי הקרנה מיוחדים לסרטים
FULL HD מקרני

 W1110 :דגם  
 	 ANSI Lumens 2200 :עוצמת הארה
יחס ניגודיות: 15,000:1	 
 	1920X1080 :רזולוציה
משקל: 3.3 ק"ג	 
 	 Chamber Speaker 1 X 10W : רמקולים

 רמקול מיוחד המדמה מערכת
סראונד מיוחד לסרטים

מנורה: 3500 שעות 	 
 	HDMI 2 כניסות

 W2000 :דגם  
 	ANSI Lumens 2000 :עוצמת הארה

 1920X1080 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 15,000:1	 
תקן צבעים חדש REC 709 – יותר צבעים 	 

  HDTV בתמונה תואם סטנדרט
משקל : 3.3 ק"ג	 
 	-Chamber Speaker 2 X 10W : רמקולים 

רמקול מיוחד המדמה מערכת סראונד 
מיוחד לסרטים

מנורה : 3500 שעות 	 
 	MHL כניסת + HDMI 3 כניסות
 	 Auto Vertical & Manual Horizontal ± 300

 W3000 :דגם  
 	ANSI Lumens 2000 :עוצמת הארה
 	 1920X1080 :רזולוציה
יחס ניגודיות: 15,000:1	 
תקן צבעים חדש REC 709 – יותר צבעים 	 

  HDTV בתמונה תואם סטנדרט
משקל : 3.3 ק"ג	 
 	-Chamber Speaker 2 X 10W : רמקולים 

רמקול מיוחד המדמה מערכת סראונד 
מיוחד לסרטים

מנורה : 3500 שעות 	 
 	MHL כניסת + HDMI 3 כניסות
 	 Auto Vertical & Manual Horizontal ± 300

לאודיטוריום שמתאימה מיוחדת עדשה

4K NATIVE - מקרני קולנוע ביתי

 4K
NATIVE

 4K
NATIVE

 LED 4K NATIVE מקרן קולנוע ביתי  
 W12000 :דגם  

 	ANSI Lumens 2200 :עוצמת הארה
 	LED DLP 4K UHD 3840 x 2160  :רזולוציה
מנורה: עד 20,000 שעות מנורה	 
 	1.5x עדשה 1.36 -  2.03 עם זום
 	Cinematic Color DCI-P3 תקן צבעים
תקן צבעים חדש-REC 2020 יותר צבעים	 
 	THX תקן
 	Lan shift V/H
 3 שנים אחריות	 
 

 LED 4K
NATIVE

8.3

 4K NATIVE מקרן קולנוע ביתי  
 W11000 :דגם

 	ANSI Lumens 2200 :עוצמת הארה
רזולוציה: 4K UHD       מיליון פיקסלים 	 
יחס ניגודיות: 1:50,000 	 
תקן צבעים חדש REC 709 - יותר צבעים 	 
 	 THX תקן
עדשה איכותית עם זום אוטומטי ו-14 	 

אלמנטים פנימיים
3 שנים אחריות	 

 4K NATIVE מקרן קולנוע ביתי  
 W1700 :דגם

 	ANSI Lumens 2200  :עוצמת הארה
רזולוציה:                                       מיליון פיקסלים	 
KEYSTONE אוטומטי 	 
שקט במיוחד 	 
תמיכה בתלת מימד 	 
 	 Hyper-Realistic Video Quality with

projector-optimized HDR
 	Rec.709 with optimized RGBRGB color wheel
 	 BenQ CinematicColor™ Technology for supreme

colors

 x 2160 38404K 8.3 


