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BÄSTA
SÄTTEN KONTINUERLIG
att främja INLÄRNING
GÖR INLÄRNINGEN LEVANDE FÖR ALLA
VISA, KOMMENTERA
OCH DELA IDÉER
utan att en interaktiv
whiteboard behövs –
med Epsons interaktiva
projektorer

VISA DETALJERADE
2D- och 3D-OBJEKT
för att studera och analysera
detaljer i grupp – med
Epsons dokumentkameror

TILLVERKA EGNA SKIVOR
för att dela eller lagra
projekt, eller skapa bibliotek
med Epsons Discproducers

UTFORMA STORA SKYLTAR
OCH SKYLTNINGAR
för att informera, utbilda och
engagera studenter med
Epsons storformatsskrivare

Anslut grupper, platser och enheter
för en enkel delning av information
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ANVÄND ANVÄNDARVÄNLIG TEKNIK FÖR ATT
FÖRBÄTTRA DE DIGITALA KUNSKAPERNA
SKAPA DIGITALA
VERSIONER AV DOKUMENT
till exempel fotografier, grafik
och handskrivna uppsatser
med hjälp av programmet
Document Capture Pro och
Epson-scanners

LÅT STUDENTERNA
KONCENTRERA SIG
PÅ ARBETET
utan att utsättas för ozongas
eller fläktbuller med hjälp av
Epsons rena utskriftsteknik
utan värmealstring

SPARA ENKELT DIGITALA
DOKUMENT
genom att spara direkt på
CD-, DVD- eller Bluray-skiva
med Epsons Discproducers
– som grupprojekt eller som
en del av en portfölj

SKRIV UT FLER PROJEKT
AVFALLSFRITT
tack vare Epsons
bläckpatroner med hög
kapacitet och kompakta
skrivare som använder
mindre förpackningsmaterial

Hjälp studenterna till nya kunskaper
i en digital värld
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UTNYTTJA
FÖRUTSÄGBARA
UTSKRIFTSKOSTNADER
tack vare Epsons
servicepaket Print & Save
med fast månadsavgift

PRESENTERA DIREKT
FRÅN EN USB-ENHET
för enkel, datorfri
användning med interaktiva
projektorer från Epson

FRAMSTÄLL HÅLLBARA
ETIKETTER VID BEHOV
för att organisera filer
och hålla kontoret
organiserat – med
Epsons LabelWorksetikettskrivare

SKRIV UT SKYLTNING I
PROFESSIONELL KVALITET
prisvärt och utan extern
hjälp med Epsons
storformatsskrivare

Få full insyn i dina kostnader så
att du kan investera i det bästa

FÅ FRIHET ATT INSPIRERA
OCH MOTIVERA
MÖJLIGGÖR PRAKTISK
INTERAKTIVITET
för att stödja och utmana
studerande med Epsons
interaktiva projektorer

UNDERVISA STUDENTER
UTAN AVBROTT
med WorkForce Pro-skrivare
som använder bläck med
hög kapacitet och sällan
behöver bytas ut

UPPMUNTRA
STUDENTERNAS
KREATIVITET
genom att låta dem
publicera CD-skivor och
fotografier med Epsons
Discproducers

SAMARBETA PÅ
UNIVERSITETSPROJEKT
PÅ DISTANS
genom att använda Epsons
projektorer för ultrakort
avstånd för att skapa
videokonferenser med
distansgrupper

Skapa en samarbetsinriktad miljö
som stöder olika typer av inlärning
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Välj miljövänliga tekniker för att
uppfylla miljöefterlevnadsmål

FÅ MER ÄN DU BUDGETERAT FÖR

Investera i kvalitetsteknik som
är hållbar, lättanvänd och som
uppfyller dina behov
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Uppmana till aktivt samarbete i syfte
att engagera alla typer av studerande

Fånga studenternas uppmärksamhet
och behåll den med hjälp av innovativa
verktyg som främjar upptäckt

ENGAGERA STUDENTERNA PÅ ETT
MER NATURLIGT OCH INTUITIVT SÄTT

FOKUSERA ALLAS ÖGON
PÅ DET VIKTIGA
genom att projicera livfulla
bilder från mobila enheter
med Epsons iProjection-app

SKAPA MAXIMAL INVERKAN
GENOM LEVANDE FÄRGER
som blir upp till tre gånger så
ljusstarka med en projektor med
höga nivåer färgat ljus (CLO)

EN LÅGKOSTNADSSKRIVARE
I VARJE KLASSRUM
betyder att läraren inte
behöver lämna rummet
utan kan fokusera på
undervisningen istället
för på tekniken

UPPMANA TILL LIVLIGA
DISKUSSIONER
med teknik som engagerar
på nya sätt – med Epsons
dokumentkameror

Möjliggör för studenterna att
skapa digitala anteckningar
med fingrar eller penna

Inspirera de studerande genom
att använda ljus, färg och intensiv
detaljrikedom

UTVECKLAD
för INLÄRNING.
Utformad med

dig i centrum.

Förvandla din inlärningsmiljö till ett inspirationsnav som fångar alla
studenters uppmärksamhet. Epsons innovativa lösningar har utvecklats
med samarbete, kreativitet och kontinuerlig inlärning i centrum – vilket
låter dig motivera de studerande, förbättra effektiviteten och bibehålla
kontrollen.
Få veta mer och registrera dig för e-postnyheter på

www.epson.se/utbildning

