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מסכים וממירים

מסכים לשימוש עסקי / ביתי

4K 

Ultra HD

32" 4K UHD מסך  
PD3200U :דגם

 	)HDMI מסך מחשב + טלוויזיה במוצר אחד )בחיבור  לממיר
100% של צבע sRGB – דיוק בכל פרט קטן	 
 	 ,HD 4  -  איכות תמונה טובה פי 4 מטכנולוגיתK Ultra HD רזולוציית

  3840x2160
יחס ניגודיות: 20,000,000:1	 
 	350 cd/m2 :בהירות ,GTG 4ms :מהירות תגובה
 	DVI-DL / DP1.2 /mDP1.2 / headphone jack / line in :כניסות /יציאות
 	HDMI 2 כניסות
 	5W x 2 רמקולים מובנים
פנל IPS איכותי הכולל זווית צפייה רחבה במיוחד: 178/178	 
דק במיוחד, כיוונון גובה, הטייה וסיבוב המסך על צירו	 
 	CAD/ יכולות עיבוד גבוהות, מותאם לעבודה עם תוכנות גרפיות, תוכנות

CAM, עריכת סרטי וידאו ואנימציה
 	VESA אפשרות תלייה על הקיר, תקן
רגל מסתובבת הכוללת כפתורי פיקוד	 
3 שנות אחריות, איסוף והחזרה מבית הלקוח	 

קהל יעד: עסקים, מפתחים, אדריכלים, גרפיקאים, 
מעצבים, אנימטורים, צלמים , גיימרים

מסך "32  
BL3200PT :דגם

מסך אידאלי לגרפיקאים ושרטטים	 
 	2560x1440  - 2k  :רזולוציה
 	 300 cd/m2  :בהירות
sRGB 100%  לצבעים אמתיים  	

ניתן לעבודה על מסך חצוי וכן במצב אנכי	 
מצב עבודה מיוחדים מתאימים ל auto cad ולאנימטורים 	 
טכנולוגיית ZeroFlicker™  - מניעת ריצודים 	 
Low Blue Light Mode מוריד אור כחול ושומר על העיניים 	 
בקר להגדרות תצוגה בבסיס רגל המסך 	 
3 כניסות USB +חריץ SD מובנים במסך 	 
 	D-sub / DVI / DP1.2 / HDMI / headphone jack / line in  :כניסות
אפשרות לתלייה על קיר	 
מסגרת דקה, ניתן להצמיד למסך נוסף לתמונה חסרת גבולות	 
3 שנות אחריות, איסוף והחזרה מבית הלקוח	 

27" VA LED מסך  
GW2760HL :דגם

יחס ניגודיות: 20,000,000:1	 
מסגרת דקה במיוחד מאפשר חיבור 2 מסכים אחד 	 

ליד השני 
פנל VA  מקצועי	 
זווית צפייה: 178/178	 
 	FULL HD 1920X1080 :רזולוציה
 	   D-sub/DVI/ HDMI :כניסות/יציאות
 	300 cd/m2 :בהירות
רמקולים מובנים	 
ספק פנימי	 
 אפשרות תלייה על הקיר 	 

VESA תקן
 אופציה לרכישת רגל עולה, 	 

יורדת ומסתובבת
3 שנות אחריות, איסוף והחזרה מבית הלקוח	 

28" VA LED  מסך  
 GC2870H  :דגם

 פורמט: 16:9	 
יחס ניגודיות טבעי: 3,000:1 	 

 DCR  20,000,000:1 :יחס ניגודיות דינמי    
 	 5MS  :זמן תגובה
 	 1920X1080   :רזולוציה
 	 300 cd/m2  :בהירות
זווית צפייה: 178°/178°	 
 	2 D-sub / HDMI1.4*   :כניסות
ניתן לתלייה 	 
 TILT  )למטה/למעלה(   15~5- 	 
 3 שנות אחריות, איסוף והחזרה	 

מבית הלקוח
 

מסך "27  
EW277HDR :דגם

 	HDR המסך הראשון מסוגו עם
פאנל  VA עם זווית צפייה רחבה	 
 	FULL HD 1920X1080 :רזולוציה
 	 DCR  20,000,000:1 :יחס ניגודיות
 	VGA וכניסת  HDMI 2 כניסות
 	 300 cd/m2  :בהירות
רמקולים מובנים 	 
אופציה לרכישת רגל עולה,יורדת 	 

ומסתובבת
3  שנות אחריות, איסוף והחזרה 	 

מבית הלקוח
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מסכים לשימוש עסקי / ביתי

22 VA LED מסך  
GW2270 / GW2270HM :דגם

יחס ניגודיות: 20,000,000:1  	 
פנל VA  מקצועי	 
זווית צפייה: 178/178	 
 	FULL HD 1920X1080 :רזולוציה
 	D-Sub/ DVI :כניסות/ יציאות
 	250 cd/m2 :בהירות
ספק פנימי	 
 	VESA אפשרות תלייה על הקיר תקן
אופציה לרכישת רגל עולה, יורדת ומסתובבת	 
דגם GW2270HM כולל כניסת HDMI ורמקולים	 
3 שנות אחריות, איסוף והחזרה מבית הלקוח	 

17" LED מסך  
BL702A :דגם

פורמט מסך: 5:4	 
יחס ניגודיות: 1: 12,000,000	 
זווית צפייה: 170/160 	 
 	1280X1024 :רזולוציה
 	D-sub :כניסות/יציאות
 	250 cd/m2 :בהירות
ספק פנימי	 
 אפשרות תלייה על הקיר 	 

VESA תקן
 אופציה לרכישת רגל עולה, 	 

יורדת ומסתובבת
3 שנות אחריות, איסוף והחזרה 	 

מבית הלקוח

מסך LED ״24  
VZ2470H :דגם

פורמט: 16:9	 
יחס ניגודיות: טבעי    3,000:1	 

 DCR  20,000,000:1 :יחס ניגודיות דינמי    
 	 4MS  :זמן תגובה
 	 1920X1080 FULL HD  :רזולוציה
 	 250 cd/m2   :בהירות
זווית צפייה: 178°/178°	 
 	 AMVA+ with Super Narrow Bezel  :פאנל
 	  D-sub / HDMI1.4*2 / חיבוריות

HEADPHONE JACK 
ספק כוח חיצוני 	 
 TILT  )למטה/למעלה( 5/20 - 	 
 3 שנות אחריות, איסוף והחזרה	 

מבית הלקוח

24" LED מסך  
GW2470ML / GW2470HM :דגם

יחס ניגודיות: 12,000,000:1 	 
מהירות תגובה: 2MS מתאים גם למי שאוהב 	 

לשחק
 	FULL HD 1920X1080 :רזולוציה
 	 D-sub / DVI-D :כניסות: יציאות
 	250 cd/m2 :בהירות
ספק פנימי	 
 אפשרות תלייה על הקיר 	 

VESA תקן
 אופציה לרכישת רגל עולה, 	 

יורדת ומסתובבת
 	 HDMI כולל כניסת GW2470ML דגם

ורמקולים
 3 שנות אחריות, איסוף והחזרה	 

מבית הלקוח

מסך LED ״23  
 VZ2350HM  :דגם

פורמט 16:9	 
יחס ניגודיות טבעי: 1,000:1	 

 DCR  20,000,000:1 :יחס ניגודיות דינמי    
 	 5MS  :זמן תגובה
 	  1920X1080  FULL HD  :רזולוציה
 	 250 cd/m2   :בהירות
זווית צפייה: 178°/178°	 
פאנל דק ומעוצב	 
 	  DVI, HDMI, D-sub, Audio Line in   כניסות / יציאות
ניתן לתלייה 	 
 TILT  )למטה/למעלה( 0~20	 
רמקולים מובנים	 
 3 שנות אחריות, איסוף והחזרה	 

מבית הלקוח
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מסכים וממירים

PUBLIC DISPLAY - מסכי תצוגה ציבורית

מגוון רחב של מסכי תצוגה ציבורית תוצרת BENQ, המתאימים לכל סביבה ציבורית אשר זקוקה 
למסך שיפעל בתנאי עבודה סביב השעון.

מתאים ל: חנויות, רשתות שיווק אופנה ומסחר, בתי מלון, בתי חולים ומרפאות, שדות תעופה וכו'.
פאנלים איכותיים במיוחד	 
 	FULL HD , 4K : טכנולוגיות מגוונות
מגוון גדלים החל מ- "43 ועד "84	 
כניסות ויציאות: HDMI, USB, VGA  ועוד	 
עיצוב דק ויוקרתי	 
3 שנות אחריות 	 

פתרונות תצוגה עבור שילוט דיגיטלי, קירות מסך ומסכי מגע

ממירים דיגיטאליים

ממיר דיגיטאלי HD לטלוויזיה  
INNOVA MSTAR T2-HD :דגם

 	HD לקליטת שידורי Full HD מעבד
טיונר T2 מותאם לדרישות עידן+ לקליטת הערוצים החדשים, 	 

איכותי וחזק לקליטה מוגברת בתוך הבית
 	FHD לצפייה באיכות HDMI יציאת
יציאת RCA אנלוגית להתחברות לטלוויזיות ישנות יותר	 
אפשרות הקלטת תוכנית וצפייה בערוץ אחר בו זמנית	 
 	EPG אפשרות תזמון הקלטות דרך
 	Time Shifting
USB – מותאם לחיבור Disk On Key וכן HDD חיצוני	 
אפשרויות מולטימדיה כגון: צפייה בסרטים, ניגון שירים 	 

ותמונות דרך HDD חיצוני
 	MKV, MP4 :כגון  HD תמיכה בקבצי
תמיכה בכתוביות	 
תמיכה בכל השפות לרבות עברית, אנגלית, ערבית וכו	 
תצוגת LED מלאה	 
שליטה מלאה על הממיר באמצעות לחצנים שעל הממיר	 

ממיר לשירותי IP-TV & VOD מהאינטרנט  
 MAG275 / MAG254 / MAG256 :דגם

ממיר IP-TV מתקדם	 
 	RTP/HTTP/RTSP/UDP/IGMP יכולת הרצת מקורות שידור מהרשת
אפשרות הקלטה ממקורות השידור השונים לרשימה אחת	 
דפדפן מובנה עם תמיכה בג'אווה ומנהל הורדות	 
DLNA - סטרימר מובנה שיודע למשוך סרטים/שירים/תמונות 	 

מהרשת הביתית או מהתקן המחובר ישירות
משחקים מובנים	 
גישה לתכנים מקוונים כמו יוטיוב ופיקסה	 
אפשרות לטיונר עידן +	 
אפשרות לצפייה בתכני 4K )בממירי MAG256 ומעלה(	 

FULL HD, 4K

43"-84"

קירות מסך

שילוט דיגיטלי

1

2

3

4

5מסכי מגע
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טלוויזיות

סאונד בר

ניתן
גם ליצור 

שיקוף מסך 

מטלפון נייד

 	4K ,טלוויזיות חכמות ,LED טכנולוגיות מגוונות - טלוויזיות
מגוון גדלים החל מ- "32 ועד "75	 
בעלות מסך דק בעיצוב יוקרתי	 
מבחר של כניסות / יציאות )VGA, HDMI, USB  ועוד(	 
דגמים יוקרתיים כוללים שיקוף מסך	 
עידן + מובנה 	 
3 שנות אחריות בבית הלקוח עפ"י תקנון החברה	 

מגוון רחב של טלוויזיות תוצרת 
המסופקות עם אחריות מלאה ובמגוון אפשרויות:

מגוון מוצרי סאונד בר תוצרת 
המתאימים לכל סוגי הטלוויזיות

חיבור חוטי ואלחוטי	 
 	BLUETHOOT חיבור
ניתן לתליה	 
ניתן להניח מתחת לטלוויזיה	 
 	AUX + COAX + OPTICAL + RCA חיבור
איכות שמע גבוה במיוחד	 
עיצוב חדשני ויוקרתי	 
שנת ייצור 2018	 
שנה אחריות	 

4K

SMART

32"-75"

עידן + מובנה

1

2

3

4

SMARTV4K


