Løsninger til uddannelsesdisplay

Omdefinering af
læringsmiljøer til
en ny generation
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Inspiration til næste
generation af studerende
Tilsæt kreativitet og inspiration i moderne læringsmiljøer og
engager alle studerende med vores sortiment af projektorer
til uddannelse. Fra små, interaktive klasseværelser til store
auditorier tilbyder vores produkter den perfekte løsning, uanset
hvordan dit undervisningslokale er indrettet. Uanset størrelsen
på publikum kan du regne med imponerende billeder, alsidige
funktioner og nem betjening. Og i modsætning til traditionelle
fladskærme leverer alle vores projektorer en skalerbar
billedstørrelse, så alle får den perfekte visning.

Skærmstørrelse betyder noget
Projicer skalerbare billeder op til 500"
og skab den mest engagerende
læringsoplevelse i lokaler af enhver
størrelse, uden fladskærmenes
begrænsninger. Skab en optimal
billedstørrelse og giv alle den perfekte
visning, uden behov for at zoome ind
eller gå glip af vigtigt indhold.
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Førende teknologi

Forbedret læring

Nem deling

Epson har været førende inden for
projektorer siden 20011, og det er
nemt at se hvorfor. Vores 3LCDteknologi giver billeder, der er op til tre
gange tydeligere end konkurrerende
projektorer2, og hver fuldt udstyret
projektor udgør en komplet løsning til
dine individuelle uddannelseskrav.

Gør lektionerne interaktive med direkte
tegning og annotation på tværs af hele
det viste indhold. Kombiner fingertouch
og interaktivitet med to penne med den
valgfri funktion til streaming og deling
for at skabe et naturligt læringsmiljø,
der engagerer de studerende og giver
virkelige resultater.

Alle vores projektorer har alsidig
tilslutning og er nemme at opsætte
og bruge med omfattende funktioner
og apps, der gør deling af oplysninger
nem og engagerende. Fra den hurtige
forbindelse til alle deltagernes computere
til den trådløse adgang til smartphones
og tablets skaber de engagement og
inddragelse i ethvert læringsmiljø.
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Skærmstørrelse betyder noget
Med det rigtige billede i et lokale forbedres koncentrationen,
oplevelsen og forståelsen markant. I modsætning til fladskærme
leverer vores projektorer en skalerbar billedstørrelse, så uanset
hvordan lokalet er indrettet, får alle studerende en perfekt visning
uden at miste billedkvalitet eller have behov for konstant at
justere zoom.

58

%

af de studerende
kan ikke læse alt
indhold på en 70"
fladskærm
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Den perfekte skærm til ethvert lokale
I henhold til en nylig undersøgelse af
Radius Research kan 58 % af eleverne i et
gennemsnitligt klasseværelse ikke læse alt
indholdet på en 70" fladskærm3. Epsons
skalerbare skærme kan nemt tilpasses alle
situationer med en skærm på op til 100" for
vores løsninger til interaktiv undervisning og
op til 500" for installationsprojektorer4.

Skab den optimale skærmstørrelse for at genskabe pc-oplevelsen
for alle (baseret på en lokalestørrelse på 4 x 3 m).

60" visning

100"

visning

60" visning føles som
en 14" skærm

100" visning føles som
en 25,2" skærm

Effektive visningsafstande
Projicer billeder op til fuld HD-opløsning
for at få en naturlig gengivelse af skærme
på bærbare computere og smartenheder.
Fladskærme kan kun forstørre indhold
ved at zoome ind, og det medfører
uundgåeligt, at kvalitet og indhold går tabt,
men vores projektorer gør blot det samme
fremragende billede større for at bevare
100 % af indholdet.

65"

70"

100"

Baseret på en typisk lokalelængde på 6 meter

Nemt at se
RGB-fladskærme kan forekomme
pixelerede, når man ser på dem
i lang tid helt tæt på, med fare for at
overanstrenge øjnene. Epsons projektorer
skaber billeder, der er mindre pixelerede
end på fladskærme, så det er behageligt
at se på dem i lang tid ad gangen,
selv i meget oplyste miljøer.
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Fladskærm

Epsons skærme

Lyst lokale

Mørkt lokale

Ingen reflektion
Få vist indhold tydeligt uden genskin selv
i lysstærke uddannelsesmiljøer. Billederne
er livagtige, tydelige og reflektionsfri, og
automatisk justering af lys registrerer de
omgivende lysforhold i lokalet og ændrer
lysstyrkeniveauet i overensstemmelse
hermed.
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Op til

3x

mere lysstærke end
DLP-projektorer med en chip ,
uden regnbueeffekt
2
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Kvalitet gennem teknologi
Vores 3LCD-teknologi kombinerer høj
opløsning, lysstyrke op til 8.000 lumen
og strålende farver til at gengive livagtige,
engagerende billeder selv i stærkt oplyste
klasseværelser. De optiske solid-statepaneler med 3 chip, som er kernen i hver
enkelt projektor, gør det muligt at skabe
glidende farveovergange og opnå smukke,
ensartede billeder.

Epson 3LCD-teknologi - op til tre gange
mere lysstærk end konkurrerende
teknologi2

Traditionelle projektorer bruger
DLP-teknologi med en chip

Høj lysstyrke

Højere kontrast, fantastisk skarphed

Inspirer og engager de studerende ved at
gøre undervisningen levende med de mest
lysstærke og farverige billeder. Det er nemt
at måle lysstyrken for vores projektorer,
da vi angiver det ægte niveau for output
for både farvet og hvidt lys. Uanset
indholdet kan du altid regne med dette
lysstyrkeniveau over hele skærmen.

Projicer alle detaljer selv på de største
skærme med højt kontrastforhold på op
til 50.000:1. Det betyder, at den mest
lysstærke hvide farve er 50.000 gange mere
lysstærk end den mørkeste sorte farve.
Denne forskel vækker indholdet til live med
utroligt detaljerede, krystalklare detaljer.

Fuld HD giver fuldstændig skarphed
2

Vores WUXGA-projektorer med fuld HD
gengiver hver eneste detalje, så enhver
undervisningssituation opnår øget
skarphed. Skarpere tekst og HD-billeder er
mere skånsomme for øjnene og sikrer, at
du får dit budskab igennem, både i tæt og
interaktivt samarbejde med en lille gruppe,
og når du skal engagere et større publikum
i et auditorium.

Ægte farver, smukke detaljer
Vores 3LCD-teknologi giver billeder i høj opløsning med mættede, livagtige
farver på lysstyrkeniveauer, der gør præsentationer tydelige og engagerende
selv i veloplyste uddannelsesmiljøer. Billederne er op til tre gange mere
lysstærke end på DLP-projektorer med en chip2 og gengives med en kvalitet,
alsidighed og kreativ frihed, der slet ikke kan opnås med fladskærme.
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Interaktivitet og samarbejde
Vores løsninger til interaktiv undervisning omdanner ethvert lokale til et
inspirerende samarbejdsmiljø. Alle kan tage del i læringsprocessen takket
være skærme på op til 100", der sikrer en tydelig visning til alle, uanset
hvor de befinder sig i klasseværelset. Undervisere kan skabe digitale
læringsoplevelser, der lever op til forventningerne og kvalifikationerne
hos vore dages teknologisk avancerede studerende.

Bedre interaktion
Kommuniker og samarbejd ved at
annotere over hele den interaktive skærm
ved hjælp af enkel fingertouch eller en
af de to meget hurtige interaktive penne
med hård eller blød spids, som passer
til forskellige overflader og giver en mere
naturlig skriveoplevelse. Det er nemt at
tildele separate attributter, skrive med en
pen og slette med en finger eller endda
intuitivt zoome, flytte og rulle gennem
billeder med fingerspidserne. En længere
batterilevetid sørger for, at afbrydelser
holdes på et minimum. Nogle modeller
tilbyder også den nye præsentationsenhed
med bevægelsesstyring, så lektionerne kan
afvikles mere flydende.

Planlægning af lektioner og
samarbejde
Del problemfrit og trådløst projiceret
indhold med enheder i klasseværelset
ved hjælp af vores gratis EasyMP MultiPC Projection-software. Alle tilsluttede
enheder kan bekræftes på en liste med
miniaturebilleder, derefter kan de blot
vælges og projiceres, så de deles med alle.
Nogle projektorer har en licens til SMART
Notebook®-software, som kan hjælpe dig
med at skabe et endnu mere dynamisk
miljø i klasseværelset.

Multi-pc og moderatorfunktioner
Få bedre kontrol og udvidede muligheder for
indholdsdeling for studerende og undervisere
med nem præsentation fra en række
enheder, der er sluttet til projektoren via
netværket eller direkte netværksfri tilslutning.
Skab frihed og fleksibilitet ved at give alle
mulighed for at dele deres ideer i en lektion,
selv når de ikke er i klasseværelset.

Interaktivitet på flere skærme
Skab en mindeværdig læringsoplevelse
ved at bruge to af Epsons interaktive
undervisningsløsninger samtidig til at
fremstille en gigantisk, glidende, interaktiv
overflade, der vil virkeliggøre alle aspekter
af et emne. Med splitlærredfunktionen
kan indhold fra to kilder vises samtidig,
herunder et dokumentkamera.
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Pc-fri annotation
Noter kan tages, deles, drøftes og
udskrives blot med skærmkontrollerne
uden at oprette forbindelse til en pc, hvilket
sikrer, at alle er fokuseret på diskussionen.

Det er ikke alle funktioner, der findes på alle produkter, så se specifikationerne på side 24-31.
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Løsninger til effektiv læring
Undervisningsformen er under forandring. De studerendes
forventninger og evner udvikler sig i takt med deres forståelse af nye
teknologier. En lang række interaktive og netværksbaserede
løsninger gør det nemt at udvikle og præsentere innovative,
tilsluttede undervisningsoplevelser, der virkelig kan inspirere,
motivere og engagere.

Nem adgang til startskærm
Få adgang til projektor- og kontrolfunktioner
fra den omfattende startskærm, som er
et lettilgængeligt dashboard, hvor du kan
ændre kilder og meget mere, mens dine
præsentationer og din undervisning afvikles
uden afbrydelser.

Skærmspejling
Spar tid ved at sende indhold direkte
fra din enhed til projektorskærmen uden
netværksforbindelse. Spejlingssoftware
understøtter Miracast® og Intel WiDi5 og
fungerer ved hjælp af en direkte, peer-topeer-tilslutning via Wi-Fi til streaming og
deling.

EasyMP Multi-PC Projection
Del nemt indhold over hele netværket
ved at sammenkæde med op til 50
pc'er. Læreren kan derefter bruge
moderatorfunktionen til at vælge op til
fire ad gangen til projicering på skærmen.
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Epsons iProjection App

Epson iProjection App til Chromebooks

Opret trådløs forbindelse til et
projektornetværk, brug en iOS- eller
Android-baseret smartenhed til at levere
præsentationen og gør det nemmere
at interagere med klassen og indsamle
nye ideer. Brug annotationsfunktionen til
interaktion i realtid med billedet ved hjælp
af en digital pen, en highlighter eller et
viskelæder.

Bevæg dig rundt i lokalet og del problemfrit
indhold fra Chromebook med trådløs
forbindelse til projektoren i klasselokalet.
Få vist indhold fra en enkelt Chromebook
ved hjælp af Epson iProjection-appen til
Chromebooks eller brug Epsons MultiPC Projection med moderatorfunktionen
til at vælge og få vist indhold fra op til fire
Chromebooks ad gangen.

1

Tilslut din mobilenhed til
projektorens netværk

2

Start appen og vælg den
tilsluttede projektor

3

Vælg websiden, dokumentet eller
fotoet, der skal projiceres, og du
er klar

SMART-samarbejde og interaktivitet

Fjernbetjening

I samarbejde med den førende
softwarevirksomhed SMART tilbyder vi to
løsninger, som hjælper undervisere med at
skabe et ægte dynamisk klasseværelsesmiljø.
Den interaktive projektorpakke kombinerer
Epsons projektor og SMART Notebooksoftware, mens den interaktive whiteboardpakke kombinerer en ikke-interaktiv Epson
projektor med SMART All-in-one-løsningen.

Overvåg og styr flere projektorer på
samme tid med Epson EasyMP Network
Monitor, et praktisk værktøj, som giver
it-medarbejdere, lokalitetsadministratorer
og netværksadministratorer mulighed for
at kontrollere projektorernes status og
styre dem fra en enkelt kilde. Tænd og
sluk for projektorerne via fjernbetjening,
skift inputkilder og brug Message
Broadcasting-plug-in'et til at sende
manuelle eller planlagte JPEG-beskeder
til en eller flere projektorer.

Det er ikke alle funktioner, der findes på alle produkter, så se specifikationerne på side 24-31.
© 2015 Google Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Google og Google-logoet er registrerede varemærker tilhørende Google Inc.
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Ultrakort projicering

Tilskynder de studerende
til at interagere og lære
Gør lektionerne mere fleksible og engagerende med en
skalerbar skærm på op til 100" og en række enkle og
avancerede funktioner. Følg med udviklingen inden for
uddannelse ved at skabe et klasseværelsesmiljø, hvor de
studerende får en perfekt visning fra enhver placering i lokalet,
kan bidrage direkte på skærmen og endda bruge deres egne
smartenheder.

Op til

10.000
timers lampelevetid

Fremragende billeder, der gør indtryk
Fang de studerendes opmærksomhed
og fasthold deres interesse med billeder
i høj kvalitet, der virkelig involverer dem
i undervisningen. Levér indhold, der
overgår bredformat med op til fuld
HD-opløsning, og tilføj skarphed med
højt kontrastforhold på op til 16.000:1.
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EB-600-serien
EB-670, EB-675W, EB-675Wi,
EB-680, EB-680S, EB-680Wi,
EB-685W, EB-685Wi, EB-685WS,
EB-695Wi, EB-696Ui

EB-696Ui
Full HD-opløsning
Interaktivitet på flere skærme
Nyt pennedesign til komfortabel skrivning,
forbedret reaktionsevne og pålidelighed
Inspiration gennem engagement

Forbedrede tilslutningsmuligheder

Giv undervisningen en ny dimension ved
at skrive, tegne og tilføje kommentarer
og svar direkte på skærmen. De nye,
interaktive penne er nemmere at bruge,
med hårde eller bløde spidser og en
batterilevetid, der er tre gange længere.
Nogle projektorer er også udstyret med
fingertouch-kontrol, som giver endnu
nemmere interaktion.

Få flere forbindelser til pc'er, DVDafspillere, dokumentkameraer og mere
med tre HDMI-indgange. Skift hurtigt
kilde, så lektionerne kan afvikles flydende,
ved hjælp af den nye startskærm, der
giver adgang til vigtige projektor- og
kontrolfunktioner. Wi-Fi (tilkøb) giver
endnu større bevægelsesfrihed.

Problemfri interaktiv præsentation

Vidvinkel Et bredt udvalg af bidragsydere

Bevar fokus med pc-fri annotationstilstand,
som giver øjeblikkelig adgang til
whiteboard-funktioner, og få direkte kontrol
over dokumentkameraet fra projektoren.

Del indhold med hele klassen med
funktionen Multi-PC, der giver mulighed
for, at op til 50 personer kan dele
indhold fra deres pc'er. Den forbedrede
moderatorfunktion giver underviseren
mulighed for nemt at vælge op til fire
af dem til projicering på skærmen på
samme tid.

3 x HDMI-indgange og trådløs tilslutning
(tilkøb)
Kraftfuld, indbygget højttaler på 16 watt
og mikrofonindgang
Kontrastforhold på op til 16.000:1
Designet til at fungere sammen med
SMART Notebook-software
10.000 timers lampelevetid i
strømsparetilstand

Interaktiv præsentation i stor skala
Skab en stor, ultrabred skærm med
interaktiv overflade ved hjælp af to
projektorer, som fungerer problemfrit
sammen. Interaktivitet på flere skærme
betyder, at hele billedet stadig kan
bruges til interaktive funktioner.

Alsidige skærmindstillinger
Giv undervisningen mere dybde med
splitlærredfunktionen, der viser indhold fra
to forskellige kilder, f.eks. en lektionsplan
fra en pc og et stillbillede eller et videoklip
fra et dokumentkamera.
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Kort projiceringsafstand

Præsentationer med høj ydeevne
uden høje omkostninger
Inspirer de studerende med perfekte billeder på op til 116"
på blot 1,2 meters afstand med vores fleksible projektorer
med kort projicering. De er alsidige og økonomiske,
og takket være den skalerbare skærm bliver deling
af indhold til en kreativ og engagerende oplevelse.

Større, mere lysstærke billeder

Nem at sætte op og anvende

EB-5-serien

Stimuler videbegærlige sind ved hjælp af
billeder på storskærm med livagtige farver,
tydelige detaljer og en lysstyrke, der får
billederne til at fremstå tydeligt selv i fuldt
oplyste klasseværelser. I modsætning til
fladskærme skaber disse projektorer et
skalerbart billede, der kan tilpasses lokalet,
så de studerende altid får en perfekt
visning.

Få det bedste frem i dit valgte motiv med
enkle farvetilstande og vis hurtigt og
nemt indholdet på din pc eller Mac med
USB 3-i-1-visning med et enkelt kabel.
Du kan endda stemple din identitet på
undervisningsmaterialet med et tilpasset
brugerlogo.

EB-520, EB-525W, EB-530, EB-530S,
EB-535W, EB-536Wi

Projicer billeder op til

116"
fra 1,2 m
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EB-536Wi
Op til WXGA-opløsning og op til en
lysstyrke på 3.400 lm CLO
HDMI-indgang til digital video og lydindhold
Lampe med lang levetid (normalt 5.000 t./
10.000 t. i strømsparetilstand)
Vandret og lodret keystonekorrektion
Kraftfuld, indbygget højttaler på 16 watt og
mikrofonindgang
Fjernovervågning og -styring af netværk
Op til to interaktive penne, interaktive
værktøjer
Installation uden driver og automatisk
kalibrering

Nemme tilslutninger

Fleksibilitet med kort projicering

Komplette løsninger, valuta for pengene

Det er enkelt at oprette forbindelse
til de nyeste digitale enheder, og
takket være kompatibilitet med ældre,
analoge produkter spares der penge
på udskiftninger. Vis indhold trådløst fra
tablets, smartphones med mere ved at
bruge Multi-PC-projicering til at vise
indhold fra op til fire enheder på
samme tid.

Få mere frihed til at placere din projektor
og frigør plads ved at projicere store
skærmbilleder på nært hold. Disse
kompakte projektorer kan monteres
på væggen, i loftet eller på skrivebordet
og kan nemt flyttes til et andet lokale.
Keystonekorrektion sikrer, at billedet bliver
helt ensartet selv ved projicering fra en
skrå vinkel i forhold til lærredet.

Disse All-in-One-løsninger gør
undervisningen mere engagerende og
alsidig, samtidig med at de har meget lave
samlede ejeromkostninger. Der er minimal
vedligeholdelse med lang levetid for
lampen på op til 10.000 timers problemfri
undervisning. De strømbesparende
funktioner omfatter dynamisk lampekontrol
for automatisk at tilpasse lysstyrken til
forholdene og A/V Mute, der nedtoner
lampen med 70 % i pauser og under
diskussioner.

Inspirerende med interaktivitet
Gør de studerende til en integreret del af
lektionerne med den interaktive EB-536Wi.
Inspirer til tæt samarbejde ved at arbejde
direkte på billeder med to interaktive
præcisionspenne. Det er nemt at navigere,
vælge, rulle, tegne, annotere og interagere
med billeder og gemme ideer til fremtidige
lektioner.
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Desktop

Skarphed og kontrol i ethvert
undervisningslokale
Disse alsidige projektorer kan nemt flyttes mellem
undervisningslokaliteter, og de har kraft og
tilslutningsmuligheder nok til at udgøre en mere permanent
installation. De øger lektionernes effekt med livagtige billeder
på storskærm og en skalerbar skærmstørrelse, og de gør livet
let med funktioner, der omfatter QR-kodetilslutning6.
Fremragende billeder i fuld HD

Stream og del

EB-2000-serien

Del mættede, livagtige farver og detaljer selv
i klart oplyste lokaler med op til WUXGAopløsning, der viser bredformat og nemt kan
tilpasses til det meste indhold fra bærbare
computere. Tilføj kvalitet og klarhed med
et kontrastforhold på 15.000: 1.

Opret forbindelse til alle både i og uden for
undervisningslokalet med nem, omfattende
deling og streaming af indhold fra pc'er og
smartenheder. Dette kan gøres via trådløst
LAN, skærmspejling eller ved at bruge
Multi-PC-projicering til at vælge indhold
fra op til 50 tilsluttede pc'er.

EB-2040, EB-2055, EB-2065, EB-2140W,
EB-2155W, EB-2165W, EB-2245U,
EB-2250U, EB-2255U, EB-2265U

Perfekt tilpasset
Med et skalerbart billede på op til 300"
kan disse projektorer nemt tilpasses
ethvert undervisningsmiljø. Opnå den
optimale skærmstørrelse for lokalet, så
alle studerende får en tydelig og detaljeret
visning af hele skærmen uden genskin.

Tilslut op til

50

computere
ad gangen
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Præsentationsenhed med
bevægelsesstyring
Styr de vigtigste funktioner i
præsentationer, f.eks. navigering
gennem sider, med Præsentationsenhed
med bevægelsesstyring. Brug dine
hænder i stedet for fjernbetjeningen til at
afvikle præsentationer flydende, uden at
du behøver at gå hen til projektoren.

Mange tilslutningsmuligheder

Tydelig overlegenhed

EB-2265U

Udvid lektionerne med indhold i HD via to
HDMI-porte til at overføre indhold fra små
enheder til storskærmen. Nogle modeller
omfatter HDBaseT til transmission af video
og lyd via et enkelt kabel.

Oplev større fleksibilitet end fladskærme
med nem transport mellem klasselokaler.
Udvid undervisningsmulighederne
med splitlærred-projiceringer og kør
præsentationer direkte og trådløst fra
iOS- og Android-baserede smartenheder
med iProjection-app6.

5.500 lm lysstyrke, WUXGA-opløsning

Valuta for pengene, stor pålidelighed
Projektorer fra Epson er meget
omkostningseffektive, da de indeholder
whiteboard, storskærm og flipover i en
løsning og er meget pålidelige med en
levetid for lampen og filteret på op til
10.000 timer.

HDBaseT ogStandard- og valgfri
Wi-Fi-tilslutning
2 x HDMI-porte (1 x MHL)
Automatisk lodret og vandret
keystonekorrektion
Multi-PC-præsentation og
splitskærmfunktion
Lampelevetid på op til 10.000 timer
i strømsparetilstand
Skærmspejling - Miracast-tilslutning
Præsentationsenhed med
bevægelsesstyring
1 x HDBaseT-port (1 x MHL)

Op til

WUXGAopløsning i bredformat
i fuld HD
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Mobil

Økonomiske og effektive
projiceringsløsninger til
ethvert klasselokale
Disse projektorer er kompakte, bærbare, robuste og
økonomiske, og i modsætning til fladskærme kan de flyttes
hurtigt, nemt og sikkert mellem klasselokaler. De leverer billeder
i suveræn kvalitet, er nemme at sætte op og anvende og kan
levere netop det indhold, du ønsker, fra et væld af enheder.
Større, mere lysstærke billeder

Hurtig, enkel opsætning

EB-9-serien

Engager alle de studerende med mere
lysstærke og farverige præsentationer,
der får billederne til at fremstå tydeligt
selv i fuldt oplyste klasseværelser, og
fasthold de studerendes opmærksomhed,
uanset hvor i lokalet de sidder. EB-955WH
projicerer endda billeder i bredformat for at
få det bedste frem i ethvert motiv.

Opnå en helt ensartet skærm hver gang
med indhold, der vises tydeligt fra hjørne
til hjørne uden genskin. Projicer billeder
uden forvrængning selv fra en skæv vinkel
med vandret og lodret keystonekorrektion
og spar tid ved at indlæse gemte OSDindstillinger fra andre projektorer.

EB-98H, EB-945H,
EB-955WH, EB-965H
EB-955WH
3.200 lm lysstyrke, WXGA-opløsning
Tydelige detaljer med et kontrastforhold
på 10.000:1
Lav blæserstøj minimerer distraktioner

Omfattende tilslutningsmuligheder
Udvid lektionerne med to HDMI-porte til
projiceringer i HD og projicer indhold fra
små skærme op på storskærmen med
MHL-understøttelse. Tilslut de nyeste
digitale enheder med smart tilslutning via
QR-kode6 og bliv ved med at bruge dine
analoge produkter. Det er nemt at bruge
et netværk med RJ45 LAN-tilslutning og
valgfri Wi-Fi.

To HDMI-indgange til digitalt video- og
lydindhold
Vandret og lodret keystonekorrektion
Indbygget 16 watt højttaler
Netværksaktiveret, valgfri Wi-Fi
Understøtter Epsons USB-drevede
visualiser
Lampelevetid på op til 10.000 timer
i strømsparetilstand
A/V Mute

Kontrastforhold på

10.000:1
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Op til
lysstyrke på

3.500
lumen

Undervisningsmuligheder

Stor pålidelighed, valuta for pengene

Skab kreativitet med et udvalg af Epson
EasyMP-funktioner, herunder Multi-PCprojicering, som kan bruges til at tilslutte
op til 50 enheder og projicere indhold
fra op til fire ad gangen ved hjælp af
moderatorfunktionen. Det samme indhold
kan sendes til en række projektorer
samtidigt fra din pc med Network
Projection.

Disse robuste, pålidelige projektorer er
lettere at flytte mellem klasselokaler end
en fladskærm, og de giver også lavere
samlede ejeromkostninger med en
levetid for lampen på op til 10.000 timer
og en lang filtercyklus. Funktionen A/V
Mute nedtoner lampen med 70 % for at
minimere strømforbruget, mens central
netværksovervågning og -administration
af pc'er også holder energiforbruget nede
på et minimum.
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Auditorium

Vores kraftigste, mest alsidige
produktsortiment
Omdan undervisningspræsentationer i storformat med
imponerende billeder i op til fuld HD på hele den skalerbare
storskærm i større, stærkt oplyste klasseværelser,
forelæsningslokaler og auditorier. Disse “fit-and-forget”løsninger giver større alsidighed i undervisningslokalerne,
mens nogle modeller tilbyder næste generations billedkvalitet
med vores nyeste 4K-forbedringsteknologi.

Enestående billeder

Enkel opsætning og betjening

Projicer lysstærke, farvemættede billeder
og engager store grupper af studerende
med en opløsning på op til fuld HD
WUXGA. Det optiske system med 3 chip
optimerer sort farveafstemning for at opnå
problemfri blending og skabe livagtige
billeder, der er op til tre gange mere
lysstærke end konkurrerende 1-chip
DLP-projektorer2.

Kom hurtigt i gang med fleksible
tilslutningsmuligheder til nem integration
i din eksisterende installation, herunder
HDBaseT-understøttelse til video og lyd
i fuld HD. Foretag nemme justeringer
med motoriseret zoom samt vandret og
lodret objektivjustering og spar tid med
objektivets hukommelsesfunktion.

Motoriserede, udskiftelige objektiver

En kvalitetsrevolution

Sørg for, at dine billeder passer perfekt
til lokalets og publikums størrelse med
et bredt udvalg af motoriserede objektiver,
herunder et objektiv til ultrakort projicering,
som giver mulighed for at projicere store
billeder på op til 200" på en afstand af
kun 1,5 meter.

Gør forelæsninger og undervisning mere
spændende med fremtiden inden for
billeddetaljer og realistiske farver med vores
nye 4K-forbedringsteknologi, der findes
på udvalgte projektorer. Denne avancerede
innovation opskalerer digitalt indhold i fuld
HD 1080p for at opnå forbedret tekstur og
en opløsning, der giver enestående billeder.
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4K-

forbedringsteknologi

EB-G7000-serien
EB-G7000W, EB-G7200W, EB-G7400U,
EB-G7800, EB-G7900U, EB-G7905U
EB-G7900U
Lysstyrke på 7.000 lm, WUXGA-opløsning
Udskiftelige motoriserede objektiver
inklusive objektiv til ultrakort projicering
360º rotation, portrættilstand, korrektion
af buede overflader og væghjørner
HDBaseT, HDMI, DVI og komponenttilslutning
Splitlærred-projicering og projicering
fra flere projektorer
Mange muligheder for præsentation

Flådestyring

Gør undervisning og forelæsninger kreative
og innovative. Udnyt gulve og lofter med
360º installation, projicer på væghjørner
eller buede vægge uden forvrængning eller
tab af lysstyrke og skab større interesse
med portrættilstand. Sammenlign indhold
med en delt skærm og skab et enkelt
kæmpestort billede ved at kombinere flere
projektorer problemfrit og samtidig.

Tag styringen med EasyMPnetværkskontrol. Send en præsentation
til flere projektorer på samme tid og
overvåg, administrer og konfigurer dine
projektorer centralt. Opsæt e-mailadvarsler
om vedligeholdelse af projektorer, selvom
levetiden for lampen og filteret er meget
lang med op til 3 års7 uafbrudt ydeevne.

Objektivhukommelsesfunktion
Integreret højttaler på 10 watt
Epsons 4K-forbedringsteknologi

DICOM SIM-tilstand

Lysstyrke på op til

Fremstil billeder med klare skygger med
denne specielle farvetilstand, som er ideel
til visning af røntgenbilleder og andre
medicinske billeder (projektoren kan ikke
bruges til at stille medicinske diagnoser).

8.000
lumen
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Visualisere

Giv lektionerne ekstra
indhold
Gør undervisningen levende ved at indfange og optage
3D-objekter, eksperimenter og endda levende ting og projicer
dem til den store skærm til glæde for hele klassen. Disse
robuste og kompakte kameraer til optagelse af stillbilleder
og video i fuld HD og høj opløsning er nemme at tilslutte til din
projektor og gør undervisningen endnu mere engagerende.

Desktop Visualiser

Skarpe detaljer

Mikroskoptilbehør

Registrer og optag billeder og objekter i
fuld HD 1080p ved hjælp af kameraet på
2 megapixel med høj opløsning. Optisk
og digital zoom giver ultraskarpe detaljer
og forstørrelse. Få helt jævn video uden
bevægelsessløring takket være en høj
billedfrekvens på 30 billeder pr. sekund.
Uanset indholdet sikrer fremragende
billedbelysning, at hver eneste detalje
registreres selv i dårligt oplyste
klasseværelser.

ELPDC21

Medfølger som standard på ELPDC21

Store, virkelighedstro billedoptagelser
Registrer større materialer i en størrelse
på op til A3 fra kilder, der omfatter alt
lige fra begge sider i lærebøger i fuld
A4-størrelse til store 3D-objekter, uden
at skulle flytte dem. Der medfølger endda
et mikroskoptilbehør som standard, så
selv de mindste emner kan projiceres
op på den store skærm.

Nem betjening, enkel styring
Der er nem adgang til kamerakontroller
på skærmen. Zoom, fastfrysning, optagelse
og one-touch autofokus gør det problemfrit
at præsentere, da det ikke er nødvendigt
at bevæge sig rundt mellem pc'en,
projektoren og kameraet. Parallel tilslutning
giver output til tre forskellige enheder på
en gang. Undervisere kan f.eks. sende
levende billeder til skærmen, til deres pc
og til en bærbar computer til optagelse.
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En alsidig præsentationspartner
Optagelser kan gemmes og bruges i andre
lektioner ved hjælp af SD-kortpladsen og
fremviseren. Det er nemt at registrere og
gemme billeder og klip, skærmbilleder og
annotationer fra en anden enhed og at
sammenligne forskellige oplysninger og
stille dem op over for hinanden ved hjælp
af funktionen til delt lærred. SD-indhold
vises som en lettilgængelig miniature på
skærmen, så det nemt kan vælges ved at
rulle via fjernbetjeningen.
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Model

EB-670

EB-675W

EB-680/EB-680S

EB-685W/EB-685WS

EB-675Wi

Opløsning

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

Oprindeligt formatforhold

4:3
3.100/1.800/I/T

16:10
3.200/1.800/I/T

4:3
3.500/2.900/2.900

16:10
3.500/2.900/2.900

16:10
3.200/1.800/I/T

Kontrastforhold

14.000:1

14.000:1

14.000:1

14.000:1

14.000:1

Lampe-/laserlevetid (timer)
normal/eco/eco2

5.000/10.000/I/T

5.000/10.000/I/T

5.000/10.000/9.000

5.000/10.000/9.000

5.000/10.000/I/T

Projiceringsforhold i
oprindeligt formatforhold

0,32:1

0,28:1

0,32:1

0,28:1

0,28:1

Skalerbar billedstørrelse
(diagonal)

56-93"

60-100"

56-93"

60-100"

60-100"

Zoom

Digital x 1,35

Digital x 1,35

Digital x 1,35

Digital x 1,35

Digital x 1,35

Lodret keystone
Vandret keystone

Manuelt ±3°
Manuelt ±3°

Manuelt ±3°
Manuelt ±3°

Manuelt ±3°
Manuelt ±3°

Manuelt ±3°
Manuelt ±3°

Manuelt ±3°
Manuelt ±3°

Objektivjustering

I/T

I/T

I/T

I/T

I/T

Højttaleroutput

16 watt

16 watt

16 watt

16 watt

16 watt

Tilslutning

VGA-ind x 2, VGA-udg
(omskiftbar), HDMI x 3,
Composite RCA, S-Video,
USB type A, USB type B,
MHL (via HDMI 1), RS-232C

VGA-ind x 2, VGA-udg
(omskiftbar), HDMI x 3,
Composite RCA, S-Video,
USB type A, USB type B,
MHL (via HDMI 1), RS-232C

VGA-ind x 2, VGA-udg
(omskiftbar), HDMI x 3,
Composite RCA, S-Video,
USB type A, USB type B,
MHL (via HDMI 1), RS-232C

VGA-ind x 2, VGA-udg
(omskiftbar), HDMI x 3,
Composite RCA, S-Video,
USB type A, USB type B,
MHL (via HDMI 1), RS-232C

VGA-ind x 2, VGA-udg
(omskiftbar), HDMI x 3,
Composite RCA, S-Video,
USB type A, USB type B,
MHL (via HDMI 1), RS-232C

Lydtilslutning

Stereomini-ind x 3, mikrofon
stereomini-ind, stereominiudg

Stereomini-ind x 3, mikrofon
stereomini-ind, stereominiudg

Stereomini-ind x 3, mikrofon
stereomini-ind, stereominiudg

Stereomini-ind x 3, mikrofon
stereomini-ind, stereominiudg

Stereomini-ind x 3, mikrofon
stereomini-ind, stereominiudg

Netværk

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

Epsons softwareløsninger

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
SMART Notebook-software,
Easy Interactive Tools

Andre funktioner

Startskærm, valgfri
streaming og
delingstilslutning,
interaktivitet på flere
skærme, automatisk
søgning efter kilde, A/V
Mute, splitlærred,
3-i-1 USB-visning, kopiér
OSD-indstillinger, automatisk
lampenedblænding, pc-fri
præsentation, hængelås
og sikkerhedskabelspærre,
Kensington-lås

Startskærm, valgfri
streaming og
delingstilslutning,
interaktivitet på flere
skærme, automatisk
søgning efter kilde,
A/V Mute, splitlærred,
3-i-1 USB-visning, kopiér
OSD-indstillinger, automatisk
lampenedblænding, pc-fri
præsentation, hængelås
og sikkerhedskabelspærre,
Kensington-lås

Startskærm, valgfri
streaming og
delingstilslutning,
interaktivitet på flere
skærme, automatisk
søgning efter kilde, A/V
Mute, splitlærred, 3-i-1
USB-visning, kopiér
OSD-indstillinger, automatisk
lampenedblænding, pc-fri
præsentation, hængelås
og sikkerhedskabelspærre,
Kensington-lås, EB-680S
er kompatibel med SMART
IWB-systemer*

Startskærm, valgfri
streaming og
delingstilslutning,
interaktivitet på flere
skærme, automatisk
søgning efter kilde, A/V
Mute, splitlærred, 3-i-1
USB-visning, kopiér
OSD-indstillinger, automatisk
lampenedblænding, pc-fri
præsentation, hængelås
og sikkerhedskabelspærre,
Kensington-lås, EB-685WS
er kompatibel med SMART
IWB-systemer*

Startskærm, valgfri
streaming og
delingstilslutning,
interaktivitet på flere
skærme, automatisk
søgning efter kilde, A/V
Mute, splitlærred, 3-i-1
USB-visning, kopiér
OSD-indstillinger, automatisk
lampenedblænding,
interaktiv med to penne,
automatisk kalibrering,
pc-fri præsentation,
hængelås og
sikkerhedskabelspærre,
Kensington-lås

Støjniveau (dB)
(normal/eco/eco2)

35/28/I/T

35/28/I/T

35/30/29

35/30/29

35/28/I/T

Vægt (kg)

5,7

5,7

5,7

5,7

5,8

Mål uden fødder
(B x D x H mm)

367 x 400 x 149

367 x 400 x 149

367 x 400 x 149

367 x 400 x 149

367 x 400 x 149

Strømforbrug
(normal/eco/eco2)

317 watt/230 watt/I/T

317 watt/230 watt/I/T

354 watt/309 watt/309 watt

354 watt/309 watt/309 watt

317 watt/230 watt/I/T

Strømforbrug i standby,
komm. fra

0,37 watt

0,37 watt

0,37 watt

0,37 watt

0,37 watt

Output for farvet lys (lumen)
normal/eco/eco2

*Søg i det primære dataark efter kompatible SMART Board®-modeller
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EB-680Wi

EB-685Wi

EB-695Wi

EB-696Ui

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

WUXGA (1920 x 1200)

16:10
3.200/1.800/I/T

16:10
3.500/2.900/2.900

16:10
3.500/2.900/2.900

16:10
3.800/2.900/I/T

14.000:1

14.000:1

14.000:1

16.000:1

5.000/10.000/I/T

5.000/10.000/9.000

5.000/10.000/9.000

5.000/10.000/I/T

0,28:1

0,28:1

0,27:1

0,27:1

60-100"

60-100"

60-100"

70-100"

Digital x 1,35

Digital x 1,35

Digital x 1,35

Digital x 1,35

Manuelt ±3°
Manuelt ±3°

Manuelt ±3°
Manuelt ±3°

Manuelt ±3°
Manuelt ±3°

Manuelt ±3°
Manuelt ±3°

I/T

I/T

I/T

I/T

16 watt

16 watt

16 watt

16 watt

VGA-ind x 2, VGA-udg
(omskiftbar), HDMI x 3,
Composite RCA, S-Video,
USB type A, USB type B,
MHL (via HDMI 1), RS-232C,
Sync-ind, Sync-udg, Touchenhedskontrol

VGA-ind x 2, VGA-udg
(omskiftbar), HDMI x 3,
Composite RCA, S-Video,
USB type A, USB type B,
MHL (via HDMI 1), RS-232C,
Sync-ind, Sync-udg

VGA-ind x 2, VGA-udg
(omskiftbar), HDMI x 3,
Composite RCA, S-Video,
USB type A, USB type B,
MHL (via HDMI 1), RS-232C,
Sync-ind, Sync-udg, Touchenhedskontrol

VGA-ind, VGA-udg
(omskiftbar), HDMI x 3,
Composite RCA, S-Video,
USB type A x 2, USB type B,
MHL (via HDMI 1), RS-232C,
Sync-ind, Sync-udg, Touchenhedskontrol

Stereomini-ind x 3, mikrofon
stereomini-ind, stereominiudg

Stereomini-ind x 3, mikrofon
stereomini-ind, stereominiudg

Stereomini-ind x 3, mikrofon
stereomini-ind, stereominiudg

Stereomini-ind x 3, mikrofon
stereomini-ind, stereominiudg

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
SMART Notebook-software,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
SMART Notebook-software,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
SMART Notebook-software,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
SMART Notebook-software,
Easy Interactive Tools

Startskærm, valgfri
streaming og
delingstilslutning,
interaktivitet på flere
skærme, automatisk
søgning efter kilde, A/V
Mute, splitlærred, 3-i-1
USB-visning, kopiér OSDindstillinger, automatisk
lampenedblænding,
interaktiv med to penne
og berøring, automatisk
kalibrering, pc-fri
præsentation, hængelås
og sikkerhedskabelspærre,
Kensington-lås

Startskærm, valgfri
streaming og
delingstilslutning,
interaktivitet på flere
skærme, automatisk
søgning efter kilde, A/V
Mute, splitlærred, 3-i-1
USB-visning, kopiér OSDindstillinger, automatisk
lampenedblænding,
interaktiv med to penne,
automatisk kalibrering, pc-fri
præsentation, hængelås
og sikkerhedskabelspærre,
Kensington-lås

Startskærm, valgfri streaming
og delingstilslutning,
interaktivitet på flere skærme,
automatisk søgning efter
kilde, A/V Mute, splitlærred,
3-i-1 USB-visning, kopiér
OSD-indstillinger, automatisk
lampenedblænding, interaktiv
med to penne og berøring,
automatisk kalibrering, pc-fri
præsentation, hængelås
og sikkerhedskabelspærre,
Kensington-lås

Startskærm, valgfri streaming
og delingstilslutning,
interaktivitet på flere skærme,
automatisk søgning efter
kilde, A/V Mute, splitlærred,
3-i-1 USB-visning, kopiér
OSD-indstillinger, automatisk
lampenedblænding, interaktiv
med to penne og berøring,
automatisk kalibrering, pc-fri
præsentation, hængelås
og sikkerhedskabelspærre,
Kensington-lås

35/28/I/T

35/30/29

35/30/29

35/28/I/T

5,8

5,8

5,8

8,3

367 x 400 x 149

367 x 400 x 149

367 x 400 x 149

474 × 447 × 164

317 watt/230 watt/I/T

354 watt/309 watt/309 watt

354 watt/309 watt/309 watt

401 watt/334 watt/I/T

0,37 watt

0,37 watt

0,37 watt

0,5 watt
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Model

EB-520

EB-525W

EB-530/EB-530S

EB-535W

EB-536Wi

Opløsning

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

Oprindeligt formatforhold

4:3
2.700/1.600

16:10
2.800/1.700

4:3
3.200/1.800

16:10
3.400/1.900

16:10
3.400/1.900

Kontrastforhold

16.000:1

16.000:1

16.000:1

16.000:1

16.000:1

Lampe-/laserlevetid (timer)
normal/strømsparetilstand

5.000/10.000

5.000/6.000

5.000/10.000

5.000/10.000

5.000/10.000

Projiceringsforhold i
oprindeligt formatforhold

0,55:1

0,48:1

0,55:1

0,48:1

0,48:1

Skalerbar billedstørrelse
(diagonal)

50-108"

53-116"

50-108"

53-116"

53-116"

Zoom

Digital x 1-1,35

Digital x 1,35

Digital x 1-1,35

Digital x 1-1,35

Digital x 1,35

Lodret keystone
Vandret keystone

Manuelt ±15°
Manuelt ±15°

Manuelt ±15°
Manuelt ±15°

Manuelt ±15°
Manuelt ±15°

Manuelt ±15°
Manuelt ±15°

Manuelt ±7°
Manuelt ±5°

Objektivjustering

I/T

I/T

I/T

I/T

I/T

Højttaleroutput

16 watt

16 watt

16 watt

16 watt

16 watt

Tilslutning

VGA-ind x 2, VGA-udg,
Composite RCA, S-Video,
USB type B, USB type A,
HDMI, RS-232C

VGA-ind x 2, VGA-udg,
Composite RCA, S-Video,
USB type B, USB type A,
HDMI, RS-232C

VGA-ind x 2, VGA-udg,
Composite RCA, S-Video,
USB type B, USB type A,
HDMI, RS-232C

VGA-ind x 2, VGA-udg,
Composite RCA, S-Video,
USB type B, USB type A,
HDMI, RS-232C

VGA-ind x 2, VGA-udg,
Composite RCA, S-Video,
USB type B, USB type A,
HDMI, RS-232C; Synk. ind,
Synk. ud

Lydtilslutning

RCA-par-ind, stereominiind x 2, stereomini-udg,
mikrofonindgang

RCA-par-ind, stereomini-ind
x 2, mikrofon stereomini-ind,
stereomini-udg

RCA-par-ind, stereominiind x 2, stereomini-udg,
mikrofonindgang

RCA-par-ind, stereominiind x 2, stereomini-udg,
mikrofonindgang

RCA-par-ind, stereominiind x 2, stereomini-udg,
mikrofonindgang

Netværk

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

Epsons software
løsninger

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks

EasyMP Monitor, EasyMP
Multi PC Projection,
EasyMP Network Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
Easy Interactive Tools

Andre funktioner

3-i-1 USB-visning,
vægmontering (tilkøb),
kopiér OSD-indstillinger, pcfri præsentation

3-i-1 USB-visning,
vægmontering (tilkøb),
kopiér OSD-indstillinger,
pc-fri præsentation

3-i-1 USB-visning,
vægmontering (tilkøb),
kopiér OSD-indstillinger,
pc-fri præsentation
(EB-530S SMART Board®certificeret*)

3-i-1 USB-visning,
vægmontering (tilkøb),
kopiér OSD-indstillinger,
pc-fri præsentation

3-i-1 USB-visning,
vægmontering (tilkøb), kopiér
OSD-indstillinger, pc-fri
præsentation, pen-interaktiv,
automatisk kalibrering

Støjniveau (dB) normal/eco

35/28

35/29

37/29

37/29

37/29

Vægt (kg)

3,7

3,7

3,7

3,7

3,9

Mål uden fødder
(B x D x H mm)

345 x 315 x 94

345 x 315 x 94

345 x 315 x 94

345 x 315 x 94

345 x 315 x 94

Strømforbrug
(normal/strømsparetilstand)

278 watt/219 watt

278 watt/219 watt

298 watt/221 watt

298 watt/221 watt

298 watt/221 watt

Strømforbrug i standby,
komm. fra

0,28 watt

0,28 watt

0,28 watt

0,28 watt

0,28 watt

Output for hvidt og farvet lys
(lumen) normal/eco

*Søg i det primære dataark efter kompatible SMART Board®-modeller
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Model

EB-2040

EB-2055

EB-2065

EB-2140W

EB-2155W

Opløsning

XGA (1024 x 768)

XGA (1024 x 768)

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

Oprindeligt formatforhold

4:3
4.200/2.700/I/T

4:3
5.500/3.800

4:3
5.500/3.800

16:10
4.200/2.700

16:10
5.000/3.600

Kontrastforhold

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

Lampe-/laserlevetid (timer)
normal/strømsparetilstand

5.000/10.000/I/T

5.000/10.000

5.000/10.000

5.000/10.000

5.000/10.000

Projiceringsforhold i
oprindeligt formatforhold

1,38-2,24:1

1,38-2,24:1

1,38-2,24:1

1,38-2,24:1

1,38-2,24:1

Skalerbar billedstørrelse
(diagonal)

30-300"

30-300"

30-300"

29-280"

29-280"

Zoom

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Lodret keystone
Vandret keystone

Automatisk ±30°
Manuelt ±30°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Manuelt ±30°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Objektivjustering

I/T

I/T

I/T

I/T

I/T

Højttaleroutput

16 watt

16 watt

16 watt

16 watt

16 watt

Tilslutning

VGA-ind x 2, VGA-udg,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB type A, USB type B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

VGA-ind x 2, VGA-udg,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB type A, USB type B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

VGA-ind x 2, VGA-udg,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB type A, USB type B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

VGA-ind x 2, VGA-udg,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB type A, USB type B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

VGA-ind x 2, VGA-udg,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB type A, USB type B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

Lydtilslutning

RCA-par-ind, stereomini-ind
x 2, stereomini-udg

RCA-par-ind, stereomini-ind
x 2, stereomini-udg

RCA-par-ind, stereomini-ind
x 2, stereomini-udg

RCA-par-ind, stereomini-ind
x 2, stereomini-udg

RCA-par-ind, stereomini-ind
x 2, stereomini-udg

Netværk

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed inkluderet

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed inkluderet

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed inkluderet

Epsons softwareløsninger

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

Andre funktioner

Startskærm, A/V Mute,
skærmtilpasning,
splitlærred, automatisk
aktiveringssystem,
DICOM-farvetilstand,
DCDi fra Faroudja,
planlægningsfunktion,
Quick Corner-funktion,
pc-fri præsentation, 3-i-1
USB-visning

Startskærm,
præsentationsenhed med
bevægelsesstyring, A/V
Mute, lærredtilpasning,
splitlærred, automatisk
aktiveringssystem,
DICOM-farvetilstand,
DCDi fra Faroudja,
planlægningsfunktion,
fokushjælp,
Keystonekorrektion i realtid,
Quick Corner-funktion,
pc-fri præsentation, 3-i-1
USB-visning, tilslutning med
streaming og deling

Startskærm,
præsentationsenhed med
bevægelsesstyring, A/V
Mute, lærredtilpasning,
splitlærred, automatisk
aktiveringssystem,
DICOM-farvetilstand,
DCDi fra Faroudja,
planlægningsfunktion,
fokushjælp,
Keystonekorrektion i realtid,
Quick Corner-funktion,
pc-fri præsentation, 3-i-1
USB-visning, tilslutning med
streaming og deling

Startskærm, A/V Mute,
skærmtilpasning,
splitlærred, automatisk
aktiveringssystem,
DICOM-farvetilstand,
DCDi fra Faroudja,
planlægningsfunktion, Quick
Corner-funktion, pc-fri
præsentation, 3-i-1 USBvisning

Startskærm,
præsentationsenhed med
bevægelsesstyring, A/V
Mute, lærredtilpasning,
splitlærred, automatisk
aktiveringssystem,
DICOM-farvetilstand,
DCDi fra Faroudja,
planlægningsfunktion,
fokushjælp,
Keystonekorrektion i realtid,
Quick Corner-funktion,
pc-fri præsentation, 3-i-1
USB-visning, tilslutning med
streaming og deling

Støjniveau (dB) normal/eco

37/28/I/T

39/29

37/29

37/29

39/29

Vægt (kg)

4,2

4,3

4,4

4,2

4,3

Mål uden fødder (B x D x
H mm)

377 x 291 x 101

377 x 291 x 101

377 x 291 x 101

377 x 291 x 101

377 x 291 x 101

Strømforbrug (normal/
strømsparetilstand)

316 watt/228 watt/I/T

405 watt/323 watt

425 watt/323 watt

316 watt/228 watt

405 watt/323 watt

Strømforbrug i standby,
komm. fra

0,31 watt

0,31 watt

0,31 watt

0,31 watt

0,31 watt

Output for hvidt og farvet lys
(lumen) normal/eco
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Model

EB-2165W

EB-2245U

EB-2250U

EB-2255U

EB-2265U

Opløsning

WXGA (1280 x 800)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

Oprindeligt formatforhold

16:10
5.500/3.800

16:10
4.200/3.100

16:10
5.000/3.800

16:10
5.000/3.800

16:10
5.500/3.800

Kontrastforhold

15.000:1

15.000:1

15.000:1

Lampe-/laserlevetid (timer)
normal/strømsparetilstand

5.000/10.000

5.000/10.000

5.000/10.000

15.000:1
5.000/10.000

15.000:1
5.000/10.000

Projiceringsforhold i
oprindeligt formatforhold

1,38-2,28:1

1,57-2,58:1

1,38-2,28:1

1,38-2,28:1

1,38-2,28:1

Skalerbar billedstørrelse
(diagonal)

30-300"

45-260"

50-300"

50-300"

50-300"

Zoom

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Lodret keystone
Vandret keystone

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Objektivjustering

I/T

I/T

I/T

I/T

I/T

Højttaleroutput

16 watt

16 watt

16 watt

16 watt

16 watt

Tilslutning

HDBaseT, VGA-ind x
2, VGA-udg, HDMI x 2,
Composite RCA, USB type
A, USB type B, RS-232C,
MHL (via HDMI 1), Miracast

VGA-ind x 2, VGA-udg,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB type A, USB type B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

VGA-ind x 2, VGA-udg,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB type A, USB type B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

VGA-ind x 2, VGA-udg,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB type A, USB type B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1),
Miracast

HDBaseT, VGA-ind x
2, VGA-udg, HDMI x 2,
Composite RCA, USB type
A, USB type B, RS-232C,
MHL (via HDMI 1), Miracast

Lydtilslutning

RCA-par-ind, stereomini-ind
x 2, stereomini-udg

RCA-par-ind, stereomini-ind
x 2, stereomini-udg

RCA-par-ind, stereomini-ind
x 2, stereomini-udg

RCA-par-ind, stereomini-ind
x 2, stereomini-udg

RCA-par-ind, stereomini-ind
x 2, stereomini-udg

Netværk

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed inkluderet

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed inkluderet

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed inkluderet

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed inkluderet

Epsons softwareløsninger

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

Andre funktioner

Startskærm,
præsentationsenhed
med bevægelsesstyring,
skærmspejling via Miracast,
A/V Mute, lærredstilpasning,
splitlærred, automatisk
aktiveringssystem,
DICOM-farvetilstand,
DCDi fra Faroudja,
planlægningsfunktion,
fokushjælp,
Keystonekorrektion i realtid,
Quick Corner-funktion,
pc-fri præsentation, 3-i-1
USB-visning, tilslutning med
streaming og deling

Startskærm,
præsentationsenhed med
bevægelsesstyring, A/V
Mute, lærredtilpasning,
splitlærred, automatisk
aktiveringssystem,
DICOM-farvetilstand,
DCDi fra Faroudja,
planlægningsfunktion,
fokushjælp,
Keystonekorrektion i realtid,
Quick Corner-funktion,
pc-fri præsentation, 3-i-1
USB-visning, tilslutning med
streaming og deling

Startskærm,
præsentationsenhed med
bevægelsesstyring, A/V
Mute, lærredstilpasning,
splitlærred, automatisk
aktiveringssystem,
DICOM-farvetilstand,
DCDi fra Faroudja,
planlægningsfunktion,
fokushjælp,
Keystonekorrektion i realtid,
Quick Corner-funktion,
pc-fri præsentation, 3-i-1
USB-visning, tilslutning med
streaming og deling (tilkøb)

Startskærm,
præsentationsenhed
med bevægelsesstyring,
skærmspejling via Miracast,
A/V Mute, lærredstilpasning,
splitlærred, automatisk
aktiveringssystem,
DICOM-farvetilstand,
DCDi fra Faroudja,
planlægningsfunktion,
fokushjælp,
Keystonekorrektion i realtid,
Quick Corner-funktion,
pc-fri præsentation, 3-i-1
USB-visning, tilslutning med
streaming og deling

Startskærm,
præsentationsenhed
med bevægelsesstyring,
skærmspejling via Miracast,
A/V Mute, lærredstilpasning,
splitlærred, automatisk
aktiveringssystem,
DICOM-farvetilstand,
DCDi fra Faroudja,
planlægningsfunktion,
fokushjælp,
Keystonekorrektion i realtid,
Quick Corner-funktion,
pc-fri præsentation, 3-i-1
USB-visning, tilslutning med
streaming og deling

Støjniveau (dB) normal/eco

39/29

37/29

39/29

39/29

39/29

Vægt (kg)

4,6

4,6

4,6

Mål uden fødder (B x D x
H mm)

377 x 291,5 x 110

377 x 291,5 x 110

377 x 291,5 x 110

4,7
377 x 291,5 x 110

4,7
377 x 291,5 x 110

Strømforbrug (normal/
strømsparetilstand)

405 watt/323 watt

405 watt/323 watt

405 watt/323 watt

405 watt/323 watt

425 watt/323 watt

Strømforbrug i standby,
komm. fra

0,31 watt

0,31 watt

0,31 watt

0,31 watt

0,31 watt

Output for hvidt og farvet lys
(lumen) normal/eco
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Model

EB-98H

EB-945H

EB-955WH

EB-965H

Opløsning

XGA (1024 x 768)

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

XGA (1024 x 768)

Oprindeligt formatforhold

4:3
3.000/2.100

4:3
3.000/2.100

16:10
3.200/2.240

4:3
3.500/2.450

Kontrastforhold

10.000:1

10.000:1

10.000:1

10.000:1

Lampe-/laserlevetid (timer)
normal/strømsparetilstand

5.000/10.000

5.000/10.000

5.000/10.000

5.000/10.000

Projiceringsforhold i
oprindeligt formatforhold

1,48-1,77:1

1,38-2,24:1

1,38-2,24:1

1,38-2,24:1

Skalerbar billedstørrelse
(diagonal)

30-300"

30-300"

33-280"

30-300"

Zoom

Manuel x 1,2

Manuel x 1,6

Manuel x 1,6

Manuel x 1,6

Lodret keystone
Vandret keystone

Automatisk ±30°
Manuelt ±30°

Automatisk ±30°
Manuelt ±30°

Automatisk ±30°
Manuelt ±30°

Automatisk ±30°
Manuelt ±30°

Objektivjustering

I/T

I/T

I/T

I/T

Højttaleroutput

16 watt

16 watt

16 watt

16 watt

Tilslutning

VGA-ind x 2, VGA-udg,
Composite RCA, S-Video,
USB type B, USB type A,
HDMI x 2, RS-232C

VGA-ind x 2, VGA-udg,
Composite RCA, S-Video,
USB type B, USB type A,
HDMI x 2, RS-232C

VGA-ind x 2, VGA-udg,
Composite RCA, S-Video,
USB type B, USB type A,
HDMI x 2, RS-232C

VGA-ind x 2, VGA-udg,
Composite RCA, S-Video,
USB type B, USB type A,
HDMI x 2, RS-232C

Lydtilslutning

RCA-par-ind, stereominiind x 2, stereomini-udg,
mikrofonindgang

RCA-par-ind, stereominiind x 2, stereomini-udg,
mikrofonindgang

RCA-par-ind, stereominiind x 2, stereomini-udg,
mikrofonindgang

RCA-par-ind, stereominiind x 2, stereomini-udg,
mikrofonindgang

Netværk

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

Epsons softwareløsninger

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks

Andre funktioner

3-i-1 USB-visning, A/V
Mute-dæksel, automatisk
lampenedblænding,
splitlærred, QRkodefunktion, OSDkopieringsfunktion, pc-fri
præsentation

3-i-1 USB-visning, A/V
Mute-dæksel, automatisk
lampenedblænding,
splitlærred, QRkodefunktion, OSDkopieringsfunktion, pc-fri
præsentation

3-i-1 USB-visning, A/V
Mute-dæksel, automatisk
lampenedblænding,
splitlærred, QRkodefunktion, OSDkopieringsfunktion, pc-fri
præsentation

3-i-1 USB-visning, A/V
Mute-dæksel, automatisk
lampenedblænding,
splitlærred, QRkodefunktion, OSDkopieringsfunktion, pc-fri
præsentation

Støjniveau (dB) normal/eco

37/29

37/29

37/29

37/29

Vægt (kg)

2,7

2,9

2,9

2,9

Mål uden fødder (B x D x
H mm)

297 x 244 x 87

297 x 269 x 87

297 x 269 x 87

297 x 269 x 87

Strømforbrug (normal/
strømsparetilstand)

287 watt/215 watt

287 watt/215 watt

287 watt/215 watt

287 watt/215 watt

Strømforbrug i standby,
komm. fra

0,26 watt

0,26 watt

0,26 watt

0,26 watt

Output for hvidt og farvet lys
(lumen) normal/eco
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Model

EB-G7000W

EB-G7200W

EB-G7400U

EB-G7800

EB-G7900U

Opløsning

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

WUXGA (1920 x 1200)

XGA (1024 x 768)

WUXGA (1920 x 1200)

Oprindeligt formatforhold

16:10
6.500/5.915

16:10
7.500/6.000

16:10
5.500/I/T

4:3
8.000/6.400

16:10
7.000/5.600

50.000:1
3.000/4.000

50.000:1

50.000:1

50.000:1

50.000:1

3.000/4.000

4.000/I/T

3.000/4.000

3.000/4.000

Projiceringsforhold i
oprindeligt formatforhold

1,44-2,33

1,44-2,33

1,44-2,33

1,47-2,38

1,44-2,33

Skalerbar billedstørrelse
(diagonal)

50-300"

50-300"

50-300"

50-300"

50-300"

Zoom

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Lodret keystone
Vandret keystone

Manuelt ±45°
Manuelt ±30°

Manuelt ±45°
Manuelt ±30°

Manuelt ±45°
Manuelt ±30°

Manuelt ±45°
Manuelt ±30°

Manuelt ±45°
Manuelt ±30°

Objektivjustering

± 67 % lodret
± 30 % vandret

± 67 % lodret
± 30 % vandret

± 67 % lodret
± 30 % vandret

± 57 % lodret
± 30 % vandret

± 67 % lodret
± 30 % vandret

Højttaleroutput

10 watt

10 watt

10 watt

10 watt

10 watt

Tilslutning

USB 2.0 type A, USB 2.0
type B (kun service),
RS-232C, Ethernet-interface
(100 Base-TX/10 Base-T),
VGA ind, VGA ud, DVI ind,
BNC ind, HDBaseT, HDMI

USB 2.0 type A, USB 2.0
type B (kun service),
RS-232C, Ethernet-interface
(100 Base-TX/10 Base-T),
VGA ind, VGA ud, DVI ind,
BNC ind, HDBaseT, HDMI

USB 2.0 type A, USB 2.0
type B (kun service),
RS-232C, Ethernet-interface
(100 Base-TX/10 Base-T),
VGA ind, VGA ud, DVI ind,
BNC ind, HDBaseT, HDMI
(HDCP 2.2)

USB 2.0 type A, USB 2.0
type B (kun service),
RS-232C, Ethernet-interface
(100 Base-TX/10 Base-T),
VGA ind, VGA ud, DVI ind,
BNC ind, HDBaseT, HDMI

USB 2.0 type A, USB 2.0
type B (kun service),
RS-232C, Ethernet-interface
(100 Base-TX/10 Base-T),
VGA ind, VGA ud, DVI ind,
BNC ind, HDBaseT, HDMI
(HDCP 2.2)

Lydtilslutning

Stereomini-ind x 3,
stereomini-udg

Stereomini-ind x 3,
stereomini-udg

Stereomini-ind x 3,
stereomini-udg

Stereomini-ind x 3,
stereomini-udg

Stereomini-ind x 3,
stereomini-udg

Netværk

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

Epsons softwareløsninger

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
Webkontrol

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
Webkontrol

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
Webkontrol

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
Webkontrol

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
Webkontrol

Andre funktioner

Projicering i portrættilstand*,
motoriseret zoom, fokusog objektivjustering,
objektivhukommelse,
tilkøb af udskifteligt
objektiv inklusive objektiv
til ultrakort afstand uden
forskydning, splitlærred,
planlægningsfunktion,
punkt- og buekorrektion,
DICOM-farvetilstand,
kabeldæksel medfølger

Projicering i portrættilstand*,
motoriseret zoom, fokusog objektivjustering,
objektivhukommelse,
tilkøb af udskifteligt
objektiv inklusive objektiv
til ultrakort afstand uden
forskydning, splitlærred,
planlægningsfunktion,
punkt- og buekorrektion,
DICOM-farvetilstand,
kabeldæksel medfølger

Projicering i portrættilstand*,
motoriseret zoom, fokusog objektivjustering,
objektivhukommelse, tilkøb
af udskifteligt objektiv
inklusive objektiv til ultrakort
afstand uden forskydning,
4K-forbedring, splitlærred,
planlægningsfunktion,
punkt- og buekorrektion,
DICOM-farvetilstand,
kabeldæksel medfølger

Projicering i portrættilstand*,
motoriseret zoom, fokusog objektivjustering,
objektivhukommelse,
tilkøb af udskifteligt
objektiv inklusive objektiv
til ultrakort afstand uden
forskydning, splitlærred,
planlægningsfunktion,
punkt- og buekorrektion,
DICOM-farvetilstand,
kabeldæksel medfølger

Projicering i portrættilstand*,
motoriseret zoom, fokusog objektivjustering,
objektivhukommelse, tilkøb
af udskifteligt objektiv
inklusive objektiv til ultrakort
afstand uden forskydning,
4K-forbedring, splitlærred,
planlægningsfunktion, punktog buekorrektion, DICOMfarvetilstand, kabeldæksel
medfølger

39/31

39/31

39/31

39/31

39/31

Vægt (kg)

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

Mål uden fødder (B x D x
H mm)

525 x 472 x 189

525 x 472 x 189

525 x 472 x 189

525 x 472 x 189

525 x 472 x 189

Strømforbrug (normal/
strømsparetilstand)

515 watt/477 watt

572 watt/477 watt

572 watt/477 watt

572 watt/477 watt

572 watt/477 watt

Strømforbrug i standby,
komm. fra

0,3 watt

0,3 watt

0,3 watt

0,3 watt

0,3 watt

Output for hvidt og farvet
lys (lumen) normal/
strømsparetilstand
Kontrastforhold
Lampe-/laserlevetid (timer)
normal/strømsparetilstand

Støjniveau (dB) normal/eco

*Projicering i portrættilstand reducerer lampelevetid til 2.000 timer
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Udstyr til en lang række anvendelser
Alle miljøer og alle præsentationer er forskellige, så vi tilbyder en række udstyr til
at opfylde lige præcis dine behov. Fra filtre, lamper, loftsmontering til lærreder og
objektiver gør vi det nemt at tilpasse din projektorpakke, så den passer til alle
omgivelser og ethvert publikum.

WUXGA (1920 x 1200)
16:10
7.000/5.600

50.000:1
3.000/4.000
1,44-2,33
50-300"
Optisk x 1,6
Manuelt ±45°
Manuelt ±30°
± 67 % lodret
± 30 % vandret
10 watt
USB 2.0 type A, USB 2.0
type B (kun service),
RS-232C, Ethernet-interface
(100 Base-TX/10 Base-T),
VGA ind, VGA ud, DVI ind,
BNC ind, HDBaseT, HDMI
(HDCP 2.2)

Stereomini-ind x 3,
stereomini-udg

LAN (RJ45) og trådløs
LAN-enhed (ekstraudstyr)

Originale lamper fra Epson

Monteringer

Garanterer længere visning af de bedste,
mest lysstærke og mest ensartede
billeder med originale lamper fra Epson.
De fremstilles og leveres under strenge
kvalitetskontrolsystemer, der sikrer
den bedste billedkvalitet, maksimerer
pålidelighed, minimerer vedligeholdelse
og sikrer kontinuerlig, omfattende
garantidækning.

Tilpas din projektor perfekt til dit lokale og
sørg for fleksibilitet og sikkerhed med vores
skræddersyede beslag.

Aktive højttalere

Kontrol- og tilslutningsboks

Disse kompakte højttalere giver kraftig lyd til
alle mødeløsninger. ELPSP02 aktive højttalere
(med indbygget forstærkere og 30 watt lyd)
gør det muligt for alle de studerende i lokalet
at høre din undervisning tydeligt, hvilket
forbedrer læringsoplevelsen.

Oplev en ny grad af tilslutningsmuligheder
og kontrol under projicering i klasselokalet
med ELPCB02 kontrol- og tilslutningsboks.
En praktisk vægmonteret AV-kontrolboks
til Epson projektorer til kort og ultrakort
projicering. Understøtter en lang række
enheder, så det er nemmere end
nogensinde at betjene lyd- og videokilder
- herunder visning af de seneste HD- og
populære MHL-aktiverede mobilenheder.

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
Webkontrol
Projicering i portrættilstand*,
motoriseret zoom, fokusog objektivjustering,
objektivhukommelse, tilkøb
af udskifteligt objektiv
inklusive objektiv til ultrakort
afstand uden forskydning,
4K-forbedring, splitlærred,
planlægningsfunktion, punktog buekorrektion, DICOMfarvetilstand, kabeldæksel
medfølger

EB-5-serien - ELPMB23, ELPMB45
EB-9-serien - ELPMB23
EB-2000-serien - ELPMB23

Trådløs LAN-adapter ELPAP10
Afhold hurtige, sikre, trådløse
præsentationer via EasyMP Network
Projection eller Epsons iProjection App
ved hjælp af denne USB-adapter til nem
installation.

39/31
12,7
525 x 472 x 189
572 watt/477 watt
0,3 watt
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Undersøgelse udført af Futuresource Consulting Limited i perioden fra 2001 til 2015.
Sammenlignet med førende DLP-projektorer med en chip til hjemmeunderholdning. Epson 720p projektorer er tre gange så lysstærke.
Epson 1080p projektorer er konsekvent to og op til tre gange så lysstærke. Baseret på NPD-data, juli 2011 til juni 2012. Farvelysstyrke
(Colour Light Output) målt i henhold til IDMS 15.4. Farvelysstyrken vil variere afhængig af anvendelsesforhold. Du kan få yderligere
oplysninger på www.epson.dk/CLO
3
Sammenligning af førende fladskærmsmodeller i 70"-klassen med 4K-opløsning (mest solgte - i enheder - ekskl. salg til hoteller i henhold
til PMA-distributørdata for Nordamerika, baseret på salg mellem januar til september 2015) i klasselokalemiljø på 6,7 x 8,2 meter. Da de
studerende blev bedt om at notere seks korte oplysninger fra de viste dias, fejlnoterede 58 % i alderen 12-22 mindst en ting. Baseret på
undersøgelser i USA foretaget af Radius Research, april 2016.
4
Skærmstørrelse på op til 500" baseret på Epson installationsprojektorer.
5
Miracast® er tilgængelig på udvalgte enheder, der understøtter Android 4.2+ og Microsoft Windows 8.1+. Intel® WiDi kræver et Intel
WiDi-aktiveret system, der kører Microsoft Windows 7+.
6
Findes ikke på alle produkter. Kontroller specifikationen på side 24-31.
7
Garantien er ikke tilgængelig i alle lande. Kontakt din lokale Epson repræsentant.
1

A4423_Education brochure_1DA_04/17

2

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson.dk.
Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Epson Danmark
Transformervej 6
2860 Søborg
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

