Top

MANIEREN CONTINU
ter ondersteuning van
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BRENG LEREN TOT LEVEN VOOR IEDEREEN
BEKIJK, MAAK NOTITIES
EN DEEL IDEËEN
zonder dat er een interactief
whiteboard voor nodig
is, dankzij de interactieve
projectoren van Epson

GEEF PLATTE EN
3D-OBJECTEN IN
DETAIL WEER
voor studie en analyse van
dichtbij in een werkgroep,
met visualisers van Epson

PRODUCEER UW
EIGEN DISCS
om projecten te delen en op
te slaan of om bibliotheken
te produceren, met
Discproducers

ONTWERP GROTE
INFORMATIEBORDEN
EN DISPLAYS
om studenten te informeren,
onderwijzen en enthousiast te
maken, met de grootformaatprinters van Epson

Verbind groepen, locaties en
apparaten om het delen van informatie
gemakkelijk te maken
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CREËER DIGITALE VERSIES
VAN DOCUMENTEN
zoals illustraties, beeldmateriaal en handgeschreven
stukken, door Document
Capture Pro-software te gebruiken met Epson-scanners

GEEF STUDENTEN DE KANS
ZICH TE CONCENTREREN
OP HUN WERK
zonder blootstelling aan
ozongassen of ventilatorgeluid,
dankzij Epson´s schone,
warmte-vrije afdruktechnologie

SLA UW DIGITALE
DOCUMENTEN
PROBLEEMLOOS OP
door direct te publiceren
naar cd, dvd of Blu-ray-disk
met een Discproducer, als
onderdeel van een portfolio
of groepsproject

DRUK MEER PROJECTEN
AF ZONDER VERSPILLING
dankzij Epson’s inktpatronen
met hoge capaciteit en
compacte printers die
minder verpakkingsmateriaal
vereisen

PROFITEER VAN
VOORSPELBARE
AFDRUKKOSTEN
met een simpel vast
maandbedrag voor het
Epson Print & Saveservicepakket

PRESENTEER
RECHTSTREEKS VAN
EEN USB-APPARAAT
voor eenvoudige
communicatie zonder dat er
een pc voor nodig is, dankzij
de interactieve projectoren
van Epson

DRUK DUURZAME
ETIKETTEN
ON-DEMAND AF
om uw archieven te
organiseren en uw kantoor
overzichtelijk te houden
met de LabelWorksetikettenprinters

PRODUCEER
PROFESSIONELE
HOOGWAARDIGE
DISPLAYS
tegen voordelige
kosten en zonder
uitbesteding met Epson
grootformaatprinters

Profiteer van volledige transparantie
van de kosten en investeer in het
beste van het beste

GENIET VAN DE VRIJHEID OM TE
INSPIREREN EN MOTIVEREN
MAAK HANDS-ONINTERACTIVITEIT
MOGELIJK
om studenten te helpen
en uit te dagen met de
interactieve projectoren
van Epson

GEEF LES ZONDER
ONDERBREKING
dankzij inkt met superhoog
rendement die zelden hoeft
te worden vervangen in
WorkForce Pro-printers

STIMULEER DE
CREATIVITEIT VAN
STUDENTEN
door ze zelf cd´s en
illustraties te laten
publiceren met
Discproducers

WERK SAMEN AAN
PROJECTEN OP
VERSCHILLENDE
CAMPUSSEN
via videovergaderingen met
externe groepen, dankzij
Epson-projectoren met
ultrakorte projectieafstand

Creëer een op samenwerking gerichte
omgeving die verschillende manieren
van leren ondersteunt
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Kies milieuvriendelijke technologieën
om te voldoen aan milieudoelstellingen

KRIJG MEER WAAR VOOR UW GELD

Investeer in hoogwaardige technologie,
ontwikkeld voor langdurig en eenvoudig
gebruik en afgestemd op uw behoeften
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Moedig actieve samenwerking
aan zodat elk type leerling wordt
aangesproken

GEBRUIKSVRIENDELIJKE TECHNOLOGIE OM
DIGITALE VAARDIGHEDEN TE VERBETEREN

Help studenten nieuwe vaardigheden
te verwerven voor een digitale wereld
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LEREN

Trek de aandacht van studenten,
en houd deze vast, met innovatieve
hulpmiddelen die aanmoedigen tot
ontdekking

INTERESSEER LEERLINGEN OP EEN MEER
NATUURLIJKE EN INTUÏTIEVE MANIER

HOUD ALLE OGEN GERICHT
OP HET TOTAALPLAATJE
door het projecteren van
levendige beelden vanaf
een mobiel apparaat met de
Epson iProjection-app

CREËER MAXIMALE IMPACT
MET LEVENDIGE KLEUREN
die drie keer zo helder zijn
dankzij een projector met hoge
gekleurde lichtopbrengst (CLO)

EEN VOORDELIGE PRINTER
IN ELK KLASLOKAAL
betekent dat docenten het
lokaal niet hoeven te verlaten
en zich kunnen concentreren
op het lesgeven, in plaats van
op de technologie

STIMULEER BOEIENDE
DISCUSSIES
dankzij technologie die
op nieuwe manieren
gebruikmaakt van
Epson-visualisers

Stel uw studenten in staat om
digitale aantekeningen te maken
met hun vinger of met een pen

Inspireer studenten door het gebruik
van licht, kleur en intense details

ONTWIKKELD
voor LEREN.

Ontworpen voor u.

Transformeer uw leeromgeving tot een inspirerend zenuwcentrum dat al
uw studenten volledig bij de les houdt. Epson's innovatieve oplossingen
zijn ontwikkeld met het oog op samenwerking, creativiteit en continu leren,
zodat u studenten kunt motiveren, de efficiëntie kunt verhogen en de orde
kunt houden.
Voor meer informatie en om u aan te melden voor onze e-mails

www.epson.nl/educatie

