
Được trang bị tính năng Perfect Fit có thể

điều chỉnh vị trí bốn góc và bốn cạnh của

hình ảnh chiếu. Với bộ điều khiển từ xa

trên tay, bạn có thể nhanh chóng sửa hình

ảnh bị méo như pincushion hoặc barrel.

PerfectFit

Được trang bị IMAGE OPTIMIZER để duy trì

khả năng hiển thị của hình ảnh thông qua hiệu

chỉnh hình ảnh tự động phù hợp với mức tiêu

thụ đèn.

*Chức năng này có thể không hoạt động bình thường khi
HDCR/ACCENTUALIZER BẬT.

*Những hình ảnh so sánh là mô phỏng.

IMAGEOPTIMIZER

ACCENTUALIZER giúp hình ảnh trông thật hơn

bằng cách tăng cường bóng, độ sắc nét và độ

bóng để làm cho hình ảnh rõ ràng hơn. Chức

năng HDCR sửa hình ảnh bị mờ do ánh sáng

trong phòng hoặc nguồn sáng bên ngoài và tạo

ra hiệu ứng tương tự như tăng độ tương phản,

giúp hình ảnh rõ ràng ngay cả trong phòng

sáng.
*Những hình ảnh so sánh là mô phỏng

ACCENTUALIZERandHDCR

Việc cài đặt một máy tính từ nhiều máy tính (tối

đa 50 * 1) được kết nối với máy chiếu như

người kiểm duyệt (máy chủ), giúp người kiểm

duyệt có thể chiếu từ các máy tính khác (máy

khách).

*Tốc độ truyền hình ảnh và âm thanh có thể khác nhau tùy thuộc vào 

số lượng máy tính được kết nối.

Moderator ControlMode

Máy chiếu có khả năng kết nối mạng không

dây với bộ điều hợp không dây USB tùy chọn.

Bạn có thể điều khiển máy chiếu bằng máy

tính thông qua mạng, và cũng chiếu lên màn

hình của máy tính đã cài đặt phần mềm

LiveViewer.
*Máy chiếucầnđược kếtnối mạng.
*Xem website Maxellđể biết thêm chi tiết

http://proj.maxell.co.jp/en/

SmartDeviceControlWirelessCapability(Option)

Tính năng hữu ích khác

Có điểm truy cậpKhông có điểm truy cập

Moderator
(Host)

Computer1  

(Client)

Computer49  

(Client)

Máy
chiếur

Brightroom,HDCR Brightroom,HDCR

OFF ONIMAGEOPTIMIZER

Sau nhiều giờ sử dụng

IMAGEOPTIMIZER

Toàn bộ hình ảnh trở nên tối Cácphầntốicủahìnhảnhtrởnênrõràng

Chức năng mạng /Khả năng

*MC-EW403E, MC-EW303E,MC-EX403E,MC-EX353EandMC-EX303EdonotsupportAMXDeviceDiscoveryandCrestronConnected.

LINEUP *Tính khả dụng của sản phẩm ở từng khu vực có thể bị hạn chế.

Mô hình
mạng

MC-EW4051
WXGA 4,000 lm

MC-EW3551
WXGA 3,800 lm

MC-EW3051
WXGA 3,200 lm

MC-EX4551
XGA 4,500 lm

MC-EX4051
XGA 4,200lm

MC-EX3551
XGA 3,700 lm

MC-EX3051
XGA 3,300 lm

Mô hình cơ 
bản

MC-EW403E
WXGA 4,000lm

MC-EW303E
WXGA 3,200lm

MC-EX403E
XGA 4,200lm

MC-EX353E
XGA 3,700 lm

MC-EX303E
XGA 3,300 lm

Dòng máy chiếu dễ sử dụng để 

đáp ứng các ứng dụng.
*Hình ảnh trình chiếu là mô phỏng

*Hìnhảnh nàycho thấy mộtví dụ về kết nốimạngbằng bộ điều hợp

khôngdây tùy chọn.

·Internalspeaker*2 ·Direct Power On /Off ·DICOM®simulation mode*3 ·Audio Pass Through ·My Screen ·PINLock System

Network model Network model Network model

Network model Network model Network model

OFF ON

Networkmodel

Basicmodel

* Để đảm bảo hiệu suất tốt hơn, nên sử dụng mạng có dây. Bắt buộc phải

cài đặt phần mềm LiveViewer trên tất cả các máy tính. Các chức năng này

chỉ được hỗ trợ bởi LiveViewer (ứng dụng Windows®).

* Phần mềm LiveVewer có thể được tải xuống từ trang web

http://proj.maxell.co.jp/en/

• 2 Mô hình mạng có loa 16w. Mô hình cơ bản có một loa 1W. * 3 Máy chiếu này không phải là thiết bị y tế và không tuân thủ tiêu chuẩn DICOM® và cả máy chiếu cũng như Chế độ mô phỏng 

DICOM® đều không được sử dụng để chẩn đoán y tế.

• Chú ý ·Hình ảnh trong danh mục này tượng trung cho các hiệu ứng và khác với hình ảnh thực tế.

Máy chiếu LCD

Sử dụng ứng dụng trực tuyến miễn phí chuyên

dụng, máy chiếu kết nối nhanh, bạn có thể kiểm

soát máy chiếu từ máy tính bảng hoặc điện

thoại thông minh. Ngoài ra, bạn có thể chiếu

hình ảnh, tài liệuvà ảnh trên thiết bị thông minh.

http://proj.maxell.co.jp/en/
http://proj.maxell.co.jp/en/


-Thiết kế và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo.

· Hình ảnh chiếu và hình ảnh so sánh trong danh mục này là mô phỏng. · Các tấm LCD, bộ phân cực và các bộ phận quang học khác và quạt làm mát có thể cần thay thế sau thời gian dài sử dụng. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo ý kiến của đại diện bán hàng. ·

Không sử dụng ở những nơi có nhiều nước, ẩmướt, hơi nước, bụi, muội hoặc khói thuốc lá.Điềunày có thể dẫnđến cháy hoặc trục trặc. · Các thành phần quang học (đèn, bảng LCD, tấm phân cực,PBS [bộ tách chùm tia phân cực]) có tuổi thọ sử dụng hạn chế. Chúng

phải được sửachữa hoặc thay thế nếu chúngđược sử dụng trong một thời gian dài. · Các máy chiếunày sử dụngđèn thủy ngân vớiáp suất bên trong cao. Dođặc tính của nó, đènnày có thể phát ra tiếng ồn lớnhoặc cháy sángnếubị vađậphoặc sau khi sử dụng một thời

gian. Thời gian chođến khi phát nổ hoặc cháy hết rất khác nhau tùy theo sự khác biệt giữa các loại đènvàđiều kiện sử dụng. Thường xuyênbật và tắt nguồn của đèn sẽ làmgiảmtuổi thọ sử dụngcủa đèn. · Các bộ phậnquanghọc khôngphải đèn:Nếu máy chiếu được sử

dụng từ sáugiờ trở lênmỗi ngày, chúng có thể cầnđược thay thế trong vòng chưađầymột năm. · Màn hình LCD:Nếumáy chiếuđược sử dụng liên tục trong sáugiờ trở lên, chu kỳ thay thế củanó có thể bị rút ngắn. · Khôngbật lại máy chiếu trong vòngmười phút sau khi tắt

máy.Việc bỏ quên có thể làmgiảmtuổi thọ của đènhoặc đèn. Trong quá trình sử dụng và ngay sau khi sử dụng, khôngđược chạmvào bất cứ nơi nào gầnđèn và lỗ thônghơi vì các bộ phậnnày rất nóng. ·Mỗi sảnphẩmcó thể có sự khác biệt vềmàu sắc, độ sáng và tiêu

điểmdo sự thayđổicủanhà sảnxuất.

· Windows® là nhãnhiệu hoặc nhãn hiệuđã đăng ký củaMicrosoft Corporation tại Hoa Kỳ và / hoặc các quốc gia khác. · Crestron Connected và Biểu trưng Crestron Connected là các nhãnhiệuđã đăng ký của Crestron Electronics. · HDMI và Giao diệnĐa phương tiện Độ

nét cao là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệuđã đăng ký của HDMI Licensing Administrator, Inc. tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác. · DICOM là nhãn hiệuđã đăng ký của Hiệphội các nhà sản xuất điện quốc gia cho cácấn phẩm tiêu chuẩn của nó liên quan đến truyền thông kỹ

thuật số thông tiny tế. ·Tất cả cácnhãnhiệu khác là tàisảncủa chủ sởhữu tươngứng.

(1)COMPUTER IN1(2)AUDIOIN3

(3)CONTROL (RS-232C)(4)USB-A

(5)USB-B (6)HDMIIN1(7)HDMIIN2

(8)VIDEO(9)LAN (10)AUDIOIN1

(11)AUDIOIN2(12)AUDIOOUT  

(13)COMPUTERIN2/MONITER OUT

(13)

(8) (9)

[Side]

(10)(11) (12)

Môi trường

Khoảng cách chiếu

Kích thước

Thiết bị đầu cuối

Tuân thủ Chỉ thị RoHS*1 của EU 

Giảm sử dụng nhựa thông trongsản xuất
Sử dụng các con chạy nóng trong khuôn để làm vỏ trên nhằm giảm các đầu của máy

nghiền.

*1
RoHS là từ viết tắt của "Chỉ thị 2011/65 
/ EU của Nghị viện Châu Âu và của Hội
đồng ngày 8 tháng 6 năm 2011 về việc
hạn chế sử dụng một số chất độc hại
trong thiết bị điện và điện tử".

Đặt trên bề mặt nằm ngang

c2

c1 b

a

Treo trên trần nhà

c1

c2

b

a

(inch) m m inch m inch cm inch cm inch

60 1.5

80 2.0

73 2.2 88 75 30 6 2

99 3.0 119 100 39 8 3

100 2.5

120 3.0

150 3.8

200 5.1

1.9

2.5

3.1

3.8

4.8

6.4

16 :10 screena 
Screen 

size
(diagonal)

type min. max.

b 
Projection  
distance

c1 
Screen  
height

c2 
Screen  
height

(inch) m m inch m inch cm inch cm inch

60 1.5

80 2.0

73 2.2 88 75 30 6 2

98 3.0 119 100 39 8 3

124 3.8 149 125 49 10 4 100 2.5

149 4.6 180 150 59 12 5 120 3.0

187 5.7 226 188 74 14 6 150 3.8

251 7.7 302 250 98 19 8 200 5.1

1.9

2.5

3.1

3.8

4.7

6.4

16 :10 screena 
Screen 

size 
(diagonal)

type min. max.

b 
Projection  
distance

c1 
Screen  
height

c2 
Screen  
height

(inch) m m inch m inch cm inch cm inch

60 1.5 69 2.1 83 78 31 13 5

80 2.0 93 2.8 112 105 41 17 7

124 3.8 149 125 49 10 4 100 2.5

149 4.6 179 150 59 12 5 120 3.0

187 5.7 225 188 74 14 6 150 3.8

250 7.6 301 250 98 19 8 200 5.1

1.7

2.4

3.0

3.6

4.5

6.0

4 :3 screena 
Screen 

size 
(diagonal)

type min. max.

b 
Projection  
distance

c1 
Screen  
height

c2 
Screen  
height

MC-EW4051/MC-EW3551/MC-EW403E MC-EW3051/MC-EW303E MC-EX4551/MC-EX4051/MC-EX403E

(1,280 x 800) (±10%) (1,280 x 800) (±10%) (1,024 x 768) (±10%)

(inch) m m inch m inch cm inch cm inch

60 1.5 69 2.1 83 78 31 13 5

80 2.0 93 2.8 112 105 41 17 7

117 3.6 141 131 51 22 9 100 2.5 116 3.6 140 131 51 22 9

141 4.3 170 157 62 26 10 120 3.0 140 4.3 169 157 62 26 10

177 5.4 213 196 77 33 13 150 3.8 176 5.4 212 196 77 33 13

237 7.2 285 261 103 44 17 200 5.1

1.7

2.4

3.0

3.6

4.5

6.0 236 7.2 284 261 103 44 17

4 :3 screena 
Screen 

size 
(diagonal)

type min. max.

b 
Projection  
distance

c1 
Screen  
height

c2 
Screen  
height

MC-EX3551/MC-EX3051/  
MC-EX353E/MC-EX303E

(1,024 x 768) (±10%)

349mm (13.7”)

1
0
6
m

m
(4

.2
”)

8
8
m

m
(3

.5
”)

[Nhìn từ phía trước]

355mm (14.0”)

2
6
7
m

m
(1

0
.5

")

2
6
4
m

m
(1

0
.4

")

b :Khoảng cách chiếu(từbảngđiều khiểnphía trướccủamáychiếuđếnmànhình.Tolerance±10%) c1 :Chiều cao màn hình từ tâm thấu kính đến đỉnh (khi được lắp đặt trên bề mặt nằm ngang)

Tên mẫu MC-EW4051  MC-EW3551 MC-EW3051 MC-EX4551   MC-EX4051  MC-EX3551   MC-EX3051  MC-EW403E MC-EW303E  MC-EX403E   MC-EX353E  MC-EX303E

Hệ thống hiển thị 3LCD

KT vùng hiển thị hiệu quả 0.59" ×3 ,aspect ratio 16 :10 0.63" ×3 ,aspect ratio 4 :3 0.59" ×3 ,aspect ratio 16 :10 0.63" ×3 ,aspect ratio 4 :3

1,024,000 pixels

H :1280 ×V :800 (WXGA)

786,432 pixels

H :1,024 ×V :768 (XGA)

1,024,000 pixels

H :1280 ×V :800 (WXGA)

786,432 pixels

H :1,024 ×V :768 (XGA)

Manual (1.2×)

Tập trung Manual

Nguồn sáng 230 WLamp

Kích thước màn hình

4,000 lm 3,800 lm 3,200 lm 4,500lm 4,200lm

30 - 300 inch

3,700 lm 3,300 lm 4,000lm 3,200lm 4,200lm 3,700 lm 3,300 lmĐộ sáng (Brightness)*1

Độ tương phản(fullwhite/fullblack)*2 20,000 :1

16 W×1 mono 1 W×1 mono

15 - 106 kHz

Công suất loa

Hiển thị Horizontal 

Tần số quét Vertical 50 - 120 Hz

Full HD (max.)

*Nativeresolution isWXGA.

Full HD (max.)

*Nativeresolution isXGA.

Full HD (max.)

*Nativeresolution isWXGA.

FullHD (max.)

*Nativeresolution isXGA.

1080p (max.)

*Nativeresolution isWXGA.

1080p (max.)

*Nativeresolution isXGA.

1080p (max.)

*Nativeresolution isWXGA.

1080p (max.)

*Nativeresolution isXGA.

Máy tính

Độ

phân giải Video

TB đầu cuối COMPUTER IN Mini D-sub 15-pinconnector ×2

MONITOR OUT Mini D-sub 15-pinconnector ×1 (shared witCOMPUTERIN2)

VIDEOIN RCA connector×1

HDMI IN HDMI (HDCP compliant)×2 HDMI (HDCP compliant)×1

3.5mm stereomini connector×2,RCA connector (L,R) ×1 RCA connector (L,R)×1AUDIO IN  

AUDIOOUT 3.5mm stereomini connector×1

D-sub 9-pinconnector×1CONTROL(RS-232C)  

LAN

USB-A

RJ-45 connector×1

USB typeA ×1 (PC-LESS presentationor Wirelessadapter (option))

-

-

USB-B USB typeB ×1 (USBdisplay*3andUSB mousecontrol) -

Mạng Wired 100BASE-TX / 10BASE-T -

Wireless (Option*4) IEEE802.11a/b/g/n/ac -

0 - 35 °CNhiệt độ hoạt động

Độ ẩm hoạt động 10 - 90%RH (non-condensing)

Yêu cầu nguồn điện

Công suất tiêu thụ

AC 100 V - 120 (50/60 Hz),3.3 A,AC 220 V - 240 V (50/60 Hz), 1.6 A 

AC 100 V - 120 (50/60 Hz) :320 W,AC 220 V - 240 V (50/60 Hz) :310 W

AC 100 V - 120 (50/60 Hz),3.0 A,AC 220 V - 240 V (50/60 Hz), 1.5 A 

AC 100 V - 120 (50/60 Hz) :290 W,AC 220 V - 240 V (50/60 Hz) :280 W

Nguồn điện chếđộ chờ

Kích thước tiêuchuẩn(W×H×D)

0.35 Wat saving mode*5

355 ×106 ×267 mm (14.0"×4.2" ×10.5") (Includingprotrudingparts),349 ×88 ×264 mm (14.0"×3.5" × 10.4") (Excludingprotruding parts)

Trọng lượng

Phụ kiện

Approx. 3.5 kg (7.7 lbs) Approx. 3.4 kg (7.5 lbs)

Power cord,Computercable, Remote controlwithtwoAA batteries, Lens cover*6, Adaptercover*6, Security label,User’smanual

USB-WL-5G*7 -

DT02081  

UX39561

Thông số kĩ thuật

MC-EW4051/MC-EW3551/  
MC-EW3051/MC-EX4551 /  
MC-EX4051 /MC-EX3551 /  
MC-EX3051

[Rear]

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

(8)

(12) (13)[Side]

MC-EW403E /MC-EW303E /  
MC-EX403E /MC-EX353E /  
MC-EX303E

[Rear]

(1) (2) (3) (6)

[Nhìn từ trênxuống]

*Các số liệu trênkhông được vẽ theo tỉ lệ.

* 1 Khi PICTURE MODE được đặt thành DYNAMIC, ACTIVE IRIS được đặt thành OFF và vị trí ZOOM là WIDE (tối đa). * 2 Khi PICTURE MODE được đặt thành DYNAMIC, ACTIVE IRIS được đặt thành ON và vị trí ZOOM là WIDE (tối đa).
* 3 Chỉ dành cho HĐH Windows®. * 4 Cần có bộ điều hợp không dây tùy chọn. * 5 Chế độ SAVING vô hiệu hóa các chức năng của MONITOR OUT, AUDIO OUT, âm thanh loa, giao tiếp mạng, điều khiển RS-232C ngoại trừ lệnh
POWERON,v.v. ở chếđộ chờ.* 6 Chỉdành choMC-EW4051,MC-EW3551,MC-EW3051,MC-EX4551,MC-EX4051,MC-EX3551vàMC-EX3051* 7 Tính khảdụngcủaUSB-WL-5G thayđổi tùytheoquốcgiavà khu vực .
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Maxell, Ltd.  5030 Totsuka-cho, Totsuka-ku Yokohama, 244-0003, Japan http://proj.maxell.co.jp/en/

Phần tùy chọn USBWirelessAdapter

*Hình không được vẽ theo tỉ lệ

Lamp

Air filter

Mountingaccessories HAS-EX300 (Bracket for cellingmount),HAS-104S (Slim adapter for fixing mount),HAS-204L (Standardadapter for fixing mount),HAS-304H (Long adapter for fixing mount)

Thiết bị
hiển thị

Số lượng pixel

ZoomỐng
kính

http://proj.maxell.co.jp/en/

