Εκπαιδευτικές λύσεις προβολής

Επαναπροσδιορίζοντας
την εμπειρία
εκμάθησης για
τη νέα γενιά
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Εμπνέουμε την επόμενη
γενιά σπουδαστών
Προσθέστε δημιουργικότητα και έμπνευση στα σύγχρονα
περιβάλλοντα εκμάθησης και προσελκύστε το ενδιαφέρον κάθε
εκπαιδευομένου με τη σειρά εκπαιδευτικών βιντεοπροβολέων που
διαθέτουμε. Από μικρές διαδραστικές αίθουσες διδασκαλίας έως
μεγάλα αμφιθέατρα διαλέξεων, τα προϊόντα μας παρέχουν την
ιδανική λύση, ανεξάρτητα από το χώρο διδασκαλίας σας. Όποιο και
αν είναι το μέγεθος του ακροατηρίου, μπορείτε να βασίζεστε σε
εικόνες εξαιρετικής ποιότητας, ευέλικτα χαρακτηριστικά και απλή
λειτουργία. Και, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές επίπεδες οθόνες,
όλοι οι βιντεοπροβολείς μας παρέχουν κλιμακωτό μέγεθος εικόνας,
εξασφαλίζοντας ιδανική προβολή για όλους.
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Το μέγεθος της επιφάνειας προβολής
έχει σημασία
Προβάλετε κλιμακωτές εικόνες σε μέγεθος
έως 500" και δημιουργήστε την πλέον
καθηλωτική εμπειρία εκμάθησης σε
αίθουσες οποιουδήποτε μεγέθους, χωρίς
τους περιορισμούς των επίπεδων οθονών.
Δημιουργήστε το βέλτιστο μέγεθος εικόνας
και εξασφαλίστε ιδανική προβολή για όλους,
χωρίς να κάνετε μεγέθυνση ή να θυσιάσετε
σημαντικό περιεχόμενο.

Κορυφαία τεχνολογία

Βελτιωμένη εκμάθηση

Ευκολία κοινής χρήσης

Η Epson είναι πρώτη στην αγορά των
βιντεοπροβολέων από το 20011 και ο λόγος
είναι προφανής. Η τεχνολογία 3LCD που
διαθέτουμε παράγει εικόνες με έως και
τριπλάσια φωτεινότητα σε σχέση με τους
βιντεοπροβολείς των ανταγωνιστών2 και κάθε
βιντεοπροβολέας με πλήρεις δυνατότητες
παρέχει μια πλήρη λύση για τις δικές σας
συγκεκριμένες εκπαιδευτικές απαιτήσεις.

Προσθέστε στοιχεία διάδρασης στα
μαθήματά σας με απευθείας σχεδίαση και
δημιουργία σχολίων σε όλο το προβαλλόμενο
περιεχόμενο. Συνδυάστε τη διάδραση αφής
και διπλών μαρκαδόρων με την προαιρετική
λειτουργία ροής και κοινής χρήσης, για να
δημιουργήσετε ένα φυσικό περιβάλλον
εκμάθησης που προσελκύει το ενδιαφέρον
των εκπαιδευομένων και παράγει πραγματικά
αποτελέσματα.

Όλοι οι βιντεοπροβολείς μας διαθέτουν
ευέλικτη δυνατότητα διασύνδεσης και είναι
απλοί στη ρύθμιση και τη χρήση, με πλήρεις
λειτουργίες και εφαρμογές, ώστε η κοινή
χρήση πληροφοριών να γίνεται παιχνιδάκι
και να προσελκύει το ενδιαφέρον. Από
γρήγορες συνδέσεις στον υπολογιστή κάθε
συμμετέχοντα έως την ασύρματη πρόσβαση
σε smartphone και tablet, διανθίζουν κάθε
περιβάλλον εκμάθησης με συναρπαστικό
και ενδιαφέροντα τρόπο.
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Το μέγεθος της επιφάνειας
προβολής έχει σημασία

58

%

των εκπαιδευομένων
δεν μπορούν να
διαβάσουν όλο το
περιεχόμενο μιας
επίπεδης οθόνης 70"

Το κατάλληλο μέγεθος εικόνας για την κάθε αίθουσα μπορεί να
επιφέρει τεράστιες αλλαγές στα επίπεδα συγκέντρωσης,
ευχαρίστησης και κατανόησης. Σε αντίθεση με τις επίπεδες οθόνες,
οι βιντεοπροβολείς μας παρέχουν κλιμακωτό μέγεθος εικόνας,
επομένως, ανεξαρτήτως αίθουσας, κάθε εκπαιδευόμενος
εξασφαλίζει ιδανική προβολή χωρίς απώλειες στην ποιότητα
εικόνας ούτε ανάγκη για συνεχή προσαρμογή του zoom.

Η ιδανική οθόνη για κάθε χώρο
Σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη από
τη Radius Research, το 58 τοις εκατό
των εκπαιδευομένων στη μέση αίθουσα
διδασκαλίας δεν μπορεί να διαβάσει όλο το
περιεχόμενο που προβάλλεται σε επίπεδη
οθόνη 70"3. Οι κλιμακωτές οθόνες της Epson
μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε χώρο
με οθόνη έως 100" για τις διαδραστικές λύσεις
διδασκαλίας και έως 500" για βιντεοπροβολείς
εγκατάστασης4 .
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Δημιουργήστε το βέλτιστο μέγεθος οθόνης που χαρίζει εμπειρία
αντίστοιχη με εκείνη των επιτραπέζιων υπολογιστών για όλους
(με βάση μέγεθος αίθουσας 4 x 3 μέτρα).

60" Επιφάνεια
προβολής

Η επιφάνεια προβολής 60''
αντιστοιχεί σε οθόνη 14''

100"

Επιφάνεια
προβολής

Η επιφάνεια προβολής 100''
αντιστοιχεί σε οθόνη 25,2''

Αποτελεσματικές αποστάσεις προβολής
Προβάλετε εικόνες με ανάλυση έως Full HD για
φυσική αναπαραγωγή της οθόνης φορητών
υπολογιστών και έξυπνων συσκευών. Η
μεγέθυνση περιεχομένου στις επίπεδες οθόνες
είναι δυνατή μόνο μέσω της λειτουργίας zoom,
με αποτέλεσμα την αναπόφευκτη απώλεια
ποιότητας και περιεχομένου, ενώ οι δικοί μας
βιντεοπροβολείς απλώς μεγαλώνουν την
ίδια άριστη εικόνα διατηρώντας κατά 100%
το περιεχόμενο.

65''

70''

100''

Με βάση τυπικό μήκος αίθουσας 6 μέτρων

Προβολή χωρίς προβλήματα
Οι επίπεδες οθόνες RGB εμφανίζονται με pixel
όταν προβάλλονται σε κοντινή απόσταση για
μεγάλα διαστήματα, επιβαρύνοντας πιθανώς
τα μάτια. Οι βιντεοπροβολείς της Epson
παράγουν εικόνες με λιγότερα pixel σε σχέση
με τις επίπεδες οθόνες, ώστε η προβολή από
αυτούς να εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση
για μεγαλύτερα διαστήματα, ακόμα και
σε περιβάλλοντα με έντονο φωτισμό.
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Επίπεδη οθόνη

Επιφάνειες προβολής
της Epson

Φωτεινή αίθουσα

Σκοτεινή αίθουσα

Χωρίς αντανακλάσεις
Προβάλετε περιεχόμενο με ευκρίνεια, χωρίς
γυαλάδα, ακόμα και σε φωτεινότερους
εκπαιδευτικούς χώρους. Οι εικόνες
είναι ζωηρόχρωμες, ευκρινείς και χωρίς
αντανακλάσεις, ενώ η αυτόματη ρύθμιση
φωτός ανιχνεύει τις συνθήκες φωτισμού
περιβάλλοντος στην αίθουσα και τροποποιεί
ανάλογα το επίπεδο φωτεινότητας.
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Έως

3x

φωτεινότητα συγκριτικά με τους
βιντεοπροβολείς DLP μονού
chip , χωρίς φαινόμενο του
ουράνιου τόξου
2
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Ποιότητα με τη συμβολή της τεχνολογίας
Η τεχνολογία 3LCD που διαθέτουμε συνδυάζει
υψηλή ανάλυση, φωτεινότητα έως 8.000 lumen
και πλούσια χρώματα που παράγουν
ζωντανές, ακαταμάχητες εικόνες ακόμη και
σε αίθουσες διδασκαλίας με έντονο φωτισμό.
Τα 3 οπτικά πάνελ στερεάς κατάστασης στο
εσωτερικό κάθε βιντεοπροβολέα επιτρέπουν
την ομαλή ανάμειξη για καλαίσθητες
και σταθερές εικόνες.

Τεχνολογία Epson 3LCD – έως τρεις
φορές φωτεινότερη από την
ανταγωνιστική τεχνολογία2

Συμβατικοί βιντεοπροβολείς με χρήση
τεχνολογίας DLP μονού chip

Υψηλή φωτεινότητα
Εμπνεύστε και συναρπάστε τους
εκπαιδευόμενους, ζωντανεύοντας τα θέματά
σας με τις πιο φωτεινές και πολύχρωμες
εικόνες. Είναι εύκολο να μετρήσετε τη
φωτεινότητα των βιντεοπροβολέων μας,
καθώς αναφέρουμε τα πραγματικά επίπεδα
της απόδοσης έγχρωμου φωτισμού και
φωτεινότητας λευκού. Όποιο και αν είναι
το μάθημα, μπορείτε να βασίζεστε σε αυτό το
επίπεδο φωτεινότητας για όλο το περιεχόμενό
σας σε ολόκληρη την οθόνη.
Έως και

ΦΩΤΕΙΝΟΤΕΡΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ
2

με τους Προβολείς της Epson

Υψηλότερος λόγος αντίθεσης,
εκπληκτική ευκρίνεια
Προβάλετε κάθε λεπτομέρεια ακόμα και
στις μεγαλύτερες οθόνες, με υψηλούς λόγους
αντίθεσης έως 50.000:1. Αυτό σημαίνει ότι
το φωτεινότερο λευκό είναι 50.000 φορές
πιο φωτεινό από το πιο σκούρο μαύρο,
ένα επίπεδο διαφοράς που ζωντανεύει
το περιεχόμενο με εξαιρετικά πλούσιες,
πεντακάθαρες λεπτομέρειες.

Full HD για απόλυτη ευκρίνεια
Οι βιντεοπροβολείς Full HD WUXGA που
διαθέτουμε αναπαράγουν κάθε λεπτομέρεια,
αυξάνοντας την ευκρίνεια σε κάθε διδακτική
δραστηριότητα. Το ευκρινέστερο κείμενο και
οι εικόνες υψηλής ανάλυσης δεν καταπονούν
τα μάτια και μεταβιβάζουν το μήνυμα, είτε
σε στενή διάδραση με μια μικρή ομάδα
είτε όταν υπάρχει μεγαλύτερο ακροατήριο
σε κάποιο αμφιθέατρο.

Αληθινά χρώματα, υπέροχες
λεπτομέρειες
Η τεχνολογία 3LCD που διαθέτουμε προσφέρει εικόνες υψηλής ανάλυσης,
με πλούσια, ρεαλιστικά χρώματα σε επίπεδα φωτεινότητας που κάνουν τις
παρουσιάσεις ξεκάθαρες και ευχάριστες, ακόμα και σε εκπαιδευτικούς
χώρους με έντονο φωτισμό. Οι εικόνες είναι έως και τρεις φορές
φωτεινότερες σε σχέση με τους βιντεοπροβολείς DLP μονού chip2 και το
επίπεδο της ποιότητας, της ευελιξίας και της δημιουργικής ελευθερίας
είναι πολύ υψηλότερο από αυτό των επίπεδων οθονών.
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Διάδραση και
συνεργασία
Οι διαδραστικές λύσεις διδασκαλίας που διαθέτουμε μετατρέπουν κάθε
αίθουσα σε εντυπωσιακό περιβάλλον συνεργασίας. Οι πάντες μπορούν να
συμμετέχουν στη διαδικασία εκμάθησης χάρη σε οθόνες έως και 100" που
εξασφαλίζουν καλή ορατότητα σε όλους από οποιοδήποτε σημείο της
αίθουσας διδασκαλίας. Οι διδάσκοντες μπορούν να δημιουργούν
ψηφιακές εμπειρίες εκμάθησης οι οποίες ανταποκρίνονται στις
προσδοκίες και τις ικανότητες των τεχνολογικά προηγμένων
εκπαιδευομένων του σήμερα.

Καλύτερη αλληλεπίδραση

Σχεδιασμός μαθημάτων και συνεργασία

Παρακινήστε το ενδιαφέρον και
συνεργαστείτε, δημιουργώντας σχόλια σε όλη
την επιφάνεια της διαδραστικής οθόνης μέσω
απλής αφής ή με έναν από τους δύο ιδιαίτερα
ευαίσθητους διαδραστικούς μαρκαδόρους με
σκληρή ή μαλακή μύτη, ώστε να ταιριάζουν σε
διαφορετικές επιφάνειες και να εξασφαλίζουν
φυσικότερη εμπειρία γραφής. Μπορείτε
εύκολα να ορίζετε διαφορετικές ιδιότητες,
να γράφετε με μαρκαδόρο και να σβήνετε με
το δάχτυλο ή ακόμα και να κάνετε zoom σε
εικόνες, να τις μετακινείτε και να περιηγείστε
σε αυτές διαισθητικά με τα δάχτυλά σας.
Η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της μπαταρίας
ελαχιστοποιεί τις διακοπές. Σε ορισμένα
μοντέλα προσφέρεται επίσης η λειτουργία
Παρουσίαση με κινήσεις, η οποία βοηθάει
στην ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος.

Πραγματοποιήστε εύκολα και ασύρματα κοινή
χρήση του περιεχομένου που προβάλλεται
με συσκευές στην αίθουσα διδασκαλίας,
με το δωρεάν λογισμικό EasyMP MultiPC Projection που παρέχουμε. Μπορείτε
να επιβεβαιώσετε όλες τις συνδεδεμένες
συσκευές σε μια λίστα με μικρογραφίες
εικόνων και, στη συνέχεια, απλώς να τις
επιλέξετε και να τις προβάλετε για κοινή
χρήση από όλους τους συμμετέχοντες. Σε
ορισμένους βιντεοπροβολείς περιλαμβάνεται
άδεια χρήσης για λογισμικό SMART Notebook®,
το οποίο θα σας βοηθήσει να δημιουργήσετε
μια ακόμα δυναμικότερη τάξη.

Λειτουργία προβολής σε πολλούς
υπολογιστές και λειτουργία επόπτη
Βελτιώστε τον έλεγχο και διευρύνετε τις
δυνατότητες κοινής χρήσης περιεχομένου τόσο
για τους εκπαιδευόμενους όσο και για τους
διδάσκοντες, με εύκολη παρουσίαση από μια
σειρά συσκευών που είναι συνδεδεμένες στον
βιντεοπροβολέα μέσω δικτύου ή με άμεση
σύνδεση χωρίς δίκτυο. Αυξήστε την ελευθερία
και την ευελιξία, δίνοντας στον καθένα την
ευκαιρία να μοιραστεί τις ιδέες του κατά τη
διάρκεια του μαθήματος, ακόμα και όταν δεν
βρίσκεται στην αίθουσα διδασκαλίας.

Διάδραση με πολλές οθόνες
Χαρίστε μια πραγματικά αξέχαστη
εμπειρία εκμάθησης χρησιμοποιώντας δύο
διαδραστικές λύσεις διδασκαλίας της Epson
ταυτόχρονα, ώστε να δημιουργήσετε μια
γιγαντιαία ενιαία διαδραστική οθόνη που
θα ζωντανέψει κάθε πτυχή ενός μαθήματος.
Με τη λειτουργία διαιρούμενης οθόνης είναι
δυνατή η ταυτόχρονη προβολή περιεχομένου
από δύο πηγές, συμπεριλαμβανομένης μιας
κάμερας εγγράφων.
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Δημιουργία σχολίων χωρίς υπολογιστή
Είναι δυνατή η δημιουργία, η κοινή χρήση,
η συζήτηση και η εκτύπωση σημειώσεων με
απλή χρήση των χειριστηρίων επί της οθόνης
χωρίς σύνδεση σε υπολογιστή, με αποτέλεσμα
η προσοχή όλων να επικεντρώνεται
στη συζήτηση.

Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα χαρακτηριστικά σε όλα τα προϊόντα, ελέγξτε τις προδιαγραφές στις σελίδες 24-31.
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Λύσεις για αποτελεσματική
εκμάθηση
Ο κόσμος της διδασκαλίας αλλάζει, με τις προσδοκίες και τις ικανότητες
των εκπαιδευομένων να αναπτύσσονται όσο κατανοούν τις νέες
τεχνολογίες. Μια ευρεία γκάμα λύσεων διάδρασης και δυνατότητας
διασύνδεσης απλοποιεί την ανάπτυξη και την παρουσίαση
πρωτοποριακών εμπειριών εκμάθησης σε σύνδεση οι οποίες
εμπνέουν, παρακινούν και συναρπάζουν πραγματικά.

Αρχική οθόνη εύκολης πρόσβασης
Αποκτήστε πρόσβαση στις λειτουργίες και
τα χειριστήρια του βιντεοπροβολέα μέσω
μίας ενιαίας αρχικής οθόνης, ενός πίνακα
εργαλείων με εύκολη πρόσβαση που σας
επιτρέπει να αλλάζετε πηγές και πολλά άλλα,
ενώ παράλληλα διασφαλίζει την απρόσκοπτη
διεξαγωγή των παρουσιάσεων και των
παραδόσεών σας.
Κατοπτρισμός οθόνης
Εξοικονομήστε χρόνο με αποστολή
περιεχομένου απευθείας από τη συσκευή
σας στην οθόνη του βιντεοπροβολέα, χωρίς
σύνδεση δικτύου. Το λογισμικό κατοπτρισμού
υποστηρίζει Miracast® και Intel WiDi5, ενώ
λειτουργεί δημιουργώντας μια απευθείας
ομότιμη σύνδεση Wi-Fi® για μετάδοση
σε ροή και κοινή χρήση.

EasyMP Multi-PC Projection
Κάντε εύκολα κοινή χρήση περιεχομένου
σε όλο το δίκτυο μέσω σύνδεσης σε έως
50 υπολογιστές. Ο διδάσκων μπορεί κατόπιν
να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία επόπτη, για
να επιλέξει έως και 4 υπολογιστές ταυτόχρονα
για προβολή στην οθόνη.
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Εφαρμογή Epson iProjection
Συνδεθείτε ασύρματα σε ένα δίκτυο
βιντεοπροβολέα, κάντε την παρουσίασή
σας απευθείας από μια έξυπνη συσκευή iOS
ή Android και διευκολύνετε τη διάδραση
με την τάξη και τη συγκέντρωση ιδεών.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία δημιουργίας
σχολίων για διάδραση σε πραγματικό χρόνο
με την εικόνα, χρησιμοποιώντας ψηφιακό
μαρκαδόρο, μαρκαδόρο επισήμανσης ή γόμα

1

Συνδέστε τη φορητή σας συσκευή
στο δίκτυο του βιντεοπροβολέα

Εφαρμογή Epson iProjection
για Chromebook
Μετακινηθείτε στην αίθουσα και μοιραστείτε
χωρίς κόπο περιεχόμενο Chromebook με
ασύρματη σύνδεση στο βιντεοπροβολέα
της αίθουσας διδασκαλίας. Προβάλετε
περιεχόμενο από ένα Chromebook
χρησιμοποιώντας την εφαρμογή Epson
iProjection για Chromebook ή χρησιμοποιήστε
το Epson Multi-PC Projection με λειτουργία
επόπτη, για να επιλέξετε και να προβάλετε
περιεχόμενο από έως και τέσσερα
Chromebook ταυτόχρονα.
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Εκκινήστε την εφαρμογή και
επιλέξτε τον συνδεδεμένο
βιντεοπροβολέα

3

Επιλέξτε την ιστοσελίδα, το
έγγραφο ή τη φωτογραφία
που θέλετε να προβάλετε
και είστε έτοιμοι

Συνεργασία και διάδραση SMART

Τηλεχειριστήριο

Ξεκινήσαμε μια συνεργασία με την
κορυφαία εταιρεία λογισμικού SMART, για να
προσφέρουμε δύο επιλογές που βοηθούν
τους διδάσκοντες να δημιουργήσουν
μια πραγματικά δυναμική τάξη. Το
πακέτο διαδραστικού βιντεοπροβολέα
συνδυάζει βιντεοπροβολέα Epson και
λογισμικό SMART Notebook, ενώ το πακέτο
διαδραστικού πίνακα ενσωματώνει έναν μη
διαδραστικό βιντεοπροβολέα Epson στη λύση
«όλα σε ένα» της SMART.

Παρακολουθήστε και ελέγξτε πολλούς
βιντεοπροβολείς ταυτόχρονα με το
Epson EasyMP Network Monitor, ένα
πρακτικό εργαλείο που επιτρέπει στους
εργαζομένους στον τομέα της πληροφορικής
και στους διαχειριστές εγκαταστάσεων και
δικτύων να ελέγχουν την κατάσταση των
βιντεοπροβολέων και να τους ελέγχουν από
μία μόνο προέλευση. Κάντε απομακρυσμένη
ενεργοποίηση και απενεργοποίηση, αλλάξτε
τις πηγές εισόδου και χρησιμοποιήστε
την προσθήκη «Μετάδοση μηνυμάτων»
για την αποστολή μη αυτόματων ή
προγραμματισμένων μηνυμάτων JPEG
σε έναν ή περισσότερους βιντεοπροβολείς.

Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα χαρακτηριστικά σε όλα τα προϊόντα, ελέγξτε τις προδιαγραφές στις σελίδες 24-31.
© 2015 Google Inc. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος. Η επωνυμία και το λογότυπο της Google αποτελούν σήματα κατατεθέντα της Google Inc.
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Εξαιρετικά κοντινή απόσταση προβολής

Ενθάρρυνση των
εκπαιδευομένων για
διάδραση και εκμάθηση
Κάντε τα μαθήματα πιο ευέλικτα και ενδιαφέροντα με κλιμακωτή
οθόνη έως 100" και μια σειρά από απλές αλλά εξεζητημένες
λειτουργίες. Πείτε «ναι» στον νέο κόσμο της εκπαίδευσης
δημιουργώντας ένα περιβάλλον στην αίθουσα διδασκαλίας σας
όπου οι εκπαιδευόμενοι έχουν άριστη δυνατότητα προβολής από
οποιοδήποτε σημείο της τάξης, μπορούν να συνεισφέρουν στην
οθόνη, αλλά και να συμμετάσχουν χρησιμοποιώντας τις δικές τους
έξυπνες συσκευές.

Έως

10.000

ώρες διάρκεια ζωής λάμπας

Εντυπωσιακές εικόνες που ξεχωρίζουν
Τραβήξτε την προσοχή των εκπαιδευομένων
και διατηρήστε το ενδιαφέρον τους με εικόνες
υψηλής ποιότητας που τους προσελκύουν
πραγματικά στο μάθημα. Παρουσιάστε
περιεχόμενο σε μορφή που υπερβαίνει την
ευρεία οθόνη με ανάλυση έως Full HD και
αυξήστε την ευκρίνεια με υψηλούς λόγους
αντίθεσης έως και 16.000:1.
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Σειρά EB-600
EB-670, EB-675W, EB-675Wi,
EB-680, EB-680S, EB-680Wi,
EB-685W, EB-685Wi, EB-685WS,
EB-695Wi, EB-696Ui

EB-696Ui
Ανάλυση Full HD
Διάδραση με πολλές οθόνες

Έμπνευση μέσα από τη συμμετοχή

Βελτιωμένη δυνατότητα διασύνδεσης

Προσθέστε μια νέα διάσταση στη διδασκαλία,
γράφοντας, σχεδιάζοντας και προσθέτοντας
σχόλια και απαντήσεις απευθείας στην οθόνη.
Οι νέοι διαδραστικοί μαρκαδόροι είναι πιο
άνετοι στη χρήση, με σκληρές ή μαλακές
μύτες και τριπλάσια διάρκεια ζωής μπαταρίας.
Ορισμένοι βιντεοπροβολείς διαθέτουν επίσης
λειτουργία ελέγχου μέσω αφής για ακόμα
ευκολότερη συμμετοχή.

Δημιουργήστε πολυάριθμες συνδέσεις με
υπολογιστές, συσκευές αναπαραγωγής
DVD, κάμερες εγγράφων και πολλές άλλες
συσκευές, με τρεις εισόδους HDMI. Αλλάξτε
γρήγορα την προέλευση και διατηρήστε τη
ροή του μαθήματος χρησιμοποιώντας τη
νέα αρχική οθόνη που παρέχει πρόσβαση
σε βασικές λειτουργίες και χειριστήρια
του βιντεοπροβολέα. Το προαιρετικό
Wi-Fi εξασφαλίζει ακόμα μεγαλύτερη
ελευθερία κινήσεων.

Διαδραστική παρουσίαση χωρίς
προβλήματα

Ευρεία επιλογή συντελεστών

Παραμείνετε εστιασμένοι με τη λειτουργία
δημιουργίας σχολίων χωρίς υπολογιστή για
άμεση πρόσβαση σε λειτουργίες του πίνακα
και αποκτήστε απευθείας τον έλεγχο της
κάμερας εγγράφων από το βιντεοπροβολέα.

Νέα σχεδίαση μαρκαδόρου για άνετη γραφή,
βελτιωμένη απόκριση και αξιοπιστία
Τρεις είσοδοι HDMI και προαιρετική ασύρματη
δυνατότητα διασύνδεσης
Ισχυρό ενσωματωμένο ηχείο 16 W και είσοδος
μικροφώνου
Λόγος αντίθεσης έως 16.000:1
Σχεδιασμένος για λειτουργία με λογισμικό
SMART Notebook
Διάρκεια ζωής λάμπας 10.000 ωρών στην
οικονομική λειτουργία

Μοιραστείτε περιεχόμενο ανάμεσα στα
μέλη της τάξης με τη λειτουργία πολλών
υπολογιστών που επιτρέπει σε έως και
50 άτομα να μοιράζονται περιεχόμενο
από τους υπολογιστές τους. Η βελτιωμένη
λειτουργία επόπτη παρέχει στο διδάσκοντα
έναν εύκολο τρόπο επιλογής έως και
τεσσάρων από αυτούς για ταυτόχρονη
προβολή στην οθόνη.

Διαδραστική παρουσίαση
μεγάλης κλίμακας
Δημιουργήστε μια τεράστια διαδραστική
επιφάνεια προβολής μεγάλου πλάτους με
δύο βιντεοπροβολείς που συνεργάζονται
απρόσκοπτα μεταξύ τους. Η διάδραση με
πολλές οθόνες σημαίνει ότι εξακολουθεί να
είναι δυνατή η χρήση ολόκληρης της εικόνας
για διαδραστικές λειτουργίες.

Ευέλικτες επιλογές οθόνης
Εμβαθύνετε την εκμάθηση με τη λειτουργία
διαιρούμενης οθόνης που προβάλλει
περιεχόμενο από δύο διαφορετικές πηγές,
όπως ένα πρόγραμμα εκμάθησης από έναν
υπολογιστή και μια εικόνα ή ένα βίντεο από
μια κάμερα εγγράφων.
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Κοντινή απόσταση προβολής

Παρουσιάσεις υψηλής απόδοσης
χωρίς υψηλό κόστος
Εμπνεύστε τους εκπαιδευόμενους με τέλειες εικόνες έως
116" από απόσταση 1,2 μ. μόνο, με τους ευέλικτους και προσιτούς
βιντεοπροβολείς κοντινής απόστασης που διαθέτουμε. Είναι
ευέλικτοι, οικονομικοί και, χάρη στην κλιμακωτή οθόνη,
μετατρέπουν την κοινή χρήση περιεχομένου σε δημιουργική
και ευχάριστη εμπειρία στην αίθουσα διδασκαλίας.

Εικόνες σε μεγαλύτερη και
φωτεινότερη προβολή
Εμπνεύστε την πνευματική περιέργεια
χρησιμοποιώντας εικόνες μεγάλης
οθόνης με ρεαλιστικά χρώματα, καθαρές
λεπτομέρειες και φωτεινότητα που κάνουν
το οπτικό υλικό να ξεχωρίζει ακόμα και σε
αίθουσες διδασκαλίας με έντονο φωτισμό.
Σε αντίθεση με τις επίπεδες οθόνες, αυτοί
οι βιντεοπροβολείς δημιουργούν μια
κλιμακωτή εικόνα με μέγεθος που μπορεί
να αλλάξει ώστε να ταιριάξει στην αίθουσα,
εξασφαλίζοντας ιδανική προβολή για όλους
τους εκπαιδευόμενους.

Απλός στη ρύθμιση και τη χρήση

Σειρά EB-5

Παρουσιάστε το θέμα που έχετε επιλέξει
με τον καλύτερο τρόπο, χρησιμοποιώντας
απλές λειτουργίες χρωμάτων και προβάλετε
ότι υπάρχει στο PC και τον Mac σας
γρήγορα και εύκολα με προβολή μέσω USB
3 σε 1 ενός καλωδίου. Μπορείτε επίσης να
σφραγίσετε τα μαθήματα με την ταυτότητά
σας, χρησιμοποιώντας το λογότυπο χρήστη
με δυνατότητα προσαρμογής.

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

Προβάλετε
εικόνες έως και

116"

από απόσταση 1,2 μ.
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EB-536Wi
Φωτεινότητα 3.400 lm CLO, ανάλυση WXGA
Είσοδος HDMI για ψηφιακό περιεχόμενο
βίντεο και ήχου
Μεγάλη διάρκεια ζωής λάμπας
(5.000 ώρες σε κανονική / 10.000 ώρες
σε οικονομική λειτουργία)
Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone
Ισχυρό ενσωματωμένο ηχείο 16 W και
είσοδος μικροφώνου
Απομακρυσμένη παρακολούθηση και
έλεγχος δικτύου
Έως δύο διαδραστικοί μαρκαδόροι,
διαδραστικά εργαλεία
Εγκατάσταση χωρίς προγράμματα οδήγησης
και αυτόματη βαθμονόμηση

Εύκολες συνδέσεις

Ευελιξία σε κοντινή απόσταση

Ολοκληρωμένες λύσεις, προσιτές τιμές

Η σύνδεση στις πιο πρόσφατες ψηφιακές
συσκευές είναι απλή, ενώ η συμβατότητα
με παλαιότερα αναλογικά προϊόντα
παλαιού τύπου εξοικονομεί χρήματα από
τις αντικαταστάσεις που θα χρειάζονταν
ειδάλλως. Προβάλετε περιεχόμενο ασύρματα
από tablet, smartphone και άλλες συσκευές
χρησιμοποιώντας την προβολή Multi-PC
Projection για την εμφάνιση περιεχομένου από
έως 4 συσκευές,ταυτόχρονα.

Αυξήστε τις δυνατότητες επιλογής όσον
αφορά την τοποθέτηση του βιντεοπροβολέα
και απελευθερώστε χώρο πραγματοποιώντας
προβολή εικόνων μεγάλης οθόνης από κοντινή
απόσταση. Αυτοί οι βιντεοπροβολείς μικρών
διαστάσεων μπορούν να τοποθετηθούν
σε τοίχο, σε οροφή ή σε γραφείο και να
μετακινηθούν εύκολα μεταξύ αιθουσών.
Η διόρθωση keystone εξασφαλίζει απόλυτα
ομοιόμορφη εικόνα ακόμα και κατά την
προβολή στην οθόνη υπό γωνία.

Αυτές οι λύσεις «όλα σε ένα» κάνουν τη
διδασκαλία πιο ευχάριστη και ευέλικτη, ενώ
επίσης χαρακτηρίζονται από πολύ χαμηλό
συνολικό κόστος ιδιοκτησίας. Η συντήρηση
που απαιτείται είναι ελάχιστη, με μεγάλη
διάρκεια ζωής λάμπας για έως 10.000 ώρες
μαθήματος χωρίς προβλήματα. Οι λειτουργίες
εξοικονόμησης ενέργειας περιλαμβάνουν
δυναμικό έλεγχο λάμπας για την αυτόματη
προσαρμογή της φωτεινότητας στις εκάστοτε
συνθήκες και λειτουργία σίγασης ήχου /
εικόνας που χαμηλώνει το φωτισμό της λάμπας
κατά 70% σε παύσεις ή συζητήσεις.

Έμπνευση μέσω της διάδρασης
Παροτρύνετε τη συμμετοχή των
εκπαιδευομένων στα μαθήματα με τον
διαδραστικό βιντεοπροβολέα EB-536Wi.
Εμπνεύστε τη στενή συνεργασία, εργαζόμενοι
απευθείας σε εικόνες με δύο διαδραστικούς
μαρκαδόρους ακριβείας. Μπορείτε εύκολα
να πλοηγείστε, να επιλέγετε, να μετακινείστε,
να σχεδιάζεστε, να δημιουργείτε σχόλια,
καθώς και να αλληλεπιδράτε με εικόνες και να
αποθηκεύετε ιδέες για μελλοντικά μαθήματα.
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Επιτραπέζιοι υπολογιστές

Ευκρίνεια και έλεγχος σε
κάθε εκπαιδευτικό χώρο
Αυτοί οι ευέλικτοι βιντεοπροβολείς μπορούν να μετακινούνται
εύκολα μεταξύ εκπαιδευτικών χώρων, αλλά διαθέτουν ισχύ και
δυνατότητα διασύνδεσης για μονιμότερη ρύθμιση. Βελτιώνουν
τα μαθήματα με ρεαλιστικές εικόνες μεγάλης οθόνης και κλιμακωτό
μέγεθος οθόνης, ενώ επίσης διευκολύνουν τη ζωή σας με
λειτουργίες όπως η δυνατότητα διασύνδεσης κωδικού QR6.
Εικόνες Full HD ανώτερης ποιότητας

Ροή και κοινή χρήση

Σειρά EB-2000

Μοιραστείτε πλούσια, ρεαλιστικά χρώματα
και λεπτομέρειες ακόμα και σε αίθουσες με
έντονο φωτισμό, με ανάλυση έως και WUXGA
που εμφανίζει μορφή ευρείας οθόνης και
προσαρμόζεται εύκολα στο περιεχόμενο
των περισσότερων φορητών υπολογιστών.
Αυξήστε την ποιότητα και την ευκρίνεια
με λόγο αντίθεσης 15.000:1.

Συνδεθείτε με κάθε άτομο που βρίσκεται
στον εκπαιδευτικό χώρο και αλλού, με εύκολη
και ολοκληρωμένη κοινή χρήση και ροή
περιεχομένου από υπολογιστές και έξυπνες
συσκευές. Η σύνδεση είναι δυνατή μέσω
ασύρματου LAN, κατοπτρισμού οθόνης
ή μέσω της προβολής πολλών υπολογιστών,
την οποία μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
για να επιλέξετε περιεχόμενο από έως και
50 συνδεδεμένους υπολογιστές.

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

Το τέλειο συμπλήρωμα
Με κλιμακωτή εικόνα έως και 300", αυτοί οι
βιντεοπροβολείς ταιριάζουν εύκολα σε κάθε
περιβάλλον διδασκαλίας. Εξασφαλίστε το
βέλτιστο μέγεθος οθόνης για την αίθουσα,
ώστε κάθε εκπαιδευόμενος να μπορεί να
βλέπει ευκρινώς και λεπτομερώς ολόκληρη
την οθόνη, χωρίς γυαλάδες.

Σύνδεση
έως και

50

υπολογιστών
ταυτόχρονα
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Παρουσίαση με κινήσεις
Ελέγξτε κύρια στοιχεία των παρουσιάσεων,
όπως η πλοήγηση σε σελίδες, με την
Παρουσίαση με κινήσεις. Διατηρήστε
τη διεξαγωγή των παρουσιάσεων ομαλή,
χρησιμοποιώντας τα χέρια σας αντί για το
τηλεχειριστήριο και εξαλείφοντας την ανάγκη
να πλησιάσετε το βιντεοπροβολέα.

Πολλές δυνατότητες διασύνδεσης

Ξεκάθαρη ανωτερότητα

EB-2265U

Προσθέστε περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας
στα μαθήματα με δύο θύρες HDMI για την
προβολή του περιεχομένου μικρών συσκευών
στη μεγάλη οθόνη. Σε ορισμένα μοντέλα
περιλαμβάνεται HDBaseT για μετάδοση βίντεο
και ήχου μέσω ενός καλωδίου.

Απολαύστε μεγαλύτερη ευελιξία σε
σχέση με τις επίπεδες οθόνες, χάρη
στην εύκολη φορητότητα ανάμεσα σε
αίθουσες διδασκαλίας. Διευρύνετε τις
διδακτικές δυνατότητες με προβολές
διαιρούμενης οθόνης και πραγματοποιήστε
ασύρματες παρουσιάσεις απευθείας από
έξυπνες συσκευές iOS και Android με την
εφαρμογή iProjection6.

Φωτεινότητα 5.500 lm, ανάλυση WUXGA
Τυπική και προαιρετική δυνατότητα
διασύνδεσης Wi-Fi

Καλή τιμή, μεγάλη αξιοπιστία
Οι βιντεοπροβολείς της Epson είναι ιδιαίτερα
οικονομικοί, επειδή παρέχουν πίνακα, μεγάλη
οθόνη και πίνακα παρουσιάσεων σε μία
λύση, ενώ επίσης είναι εξαιρετικά αξιόπιστοι
με διάρκεια ζωής λάμπας και πρόγραμμα
συντήρησης φίλτρου έως 10.000 ώρες.

2 θύρες HDMI (1x MHL)
Αυτόματη κατακόρυφη και οριζόντια
διόρθωση keystone
Δυνατότητα προβολής από
πολλούς υπολογιστές και λειτουργία
διαιρούμενης οθόνης
Έως 10.000 ώρες διάρκεια ζωής της λάμπας
στην οικονομική λειτουργία
Κατοπτρισμός οθόνης – Δυνατότητα
διασύνδεσης Miracast
Παρουσίαση με κινήσεις
1 θύρα HDBaseT (1x MHL)

Ανάλυση ευρείας
οθόνης έως

WUXGA
Full HD
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Φορητές συσκευές

Προσιτές, ισχυρές λύσης προβολής
για κάθε αίθουσα διδασκαλίας
Αυτοί οι βιντεοπροβολείς έχουν μικρές διαστάσεις, είναι φορητοί,
στιβαροί και ιδιαίτερα προσιτοί, ενώ αντίθετα με τις επίπεδες
οθόνες, μπορούν να μετακινούνται εύκολα, γρήγορα και με
ασφάλεια μεταξύ αιθουσών διδασκαλίας. Εξασφαλίζουν εικόνες
εκπληκτικής ποιότητας, ρυθμίζονται και χρησιμοποιούνται εύκολα,
ενώ μπορούν να προβάλλουν το περιεχόμενο που επιλέγετε από
μια ευρεία γκάμα συσκευών.

Εικόνες σε μεγαλύτερη και
φωτεινότερη προβολή
Προσελκύστε το ενδιαφέρον οποιασδήποτε
τάξης με φωτεινότερες, πιο πολύχρωμες
παρουσιάσεις που ξεχωρίζουν ακόμα και σε
αίθουσες διδασκαλίας με έντονο φωτισμό και
τραβήξτε την προσοχή των εκπαιδευομένων
όπου και αν κάθονται στην αίθουσα. Ο
βιντεοπροβολέας EB-955WH προβάλλει επίσης
εικόνες ευρείας οθόνης, ώστε να αναδεικνύει
όσο το δυνατόν περισσότερο κάθε μάθημα.

Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση

Σειρά EB-9

Επιτύχετε μια απόλυτα ομοιόμορφη οθόνη
κάθε φορά, για ευκρινές και λεπτομερές
περιεχόμενο χωρίς γυαλάδα. Προβάλετε
εικόνες χωρίς παραμορφώσεις ακόμα και
υπό γωνία, με την οριζόντια και κατακόρυφη
διόρθωση keystone και εξοικονομήστε χρόνο
ανακαλώντας αποθηκευμένες ρυθμίσεις OSD
από άλλους βιντεοπροβολείς.

EB-98H, EB-945H,
EB-955WH, EB-965H
EB-955WH
Φωτεινότητα έως 3.200 lm, ανάλυση WXGA
Ευκρινείς λεπτομέρειες με λόγο
αντίθεσης 10.000
Ο χαμηλός θόρυβος ανεμιστήρα ελαχιστοποιεί
τις ενοχλήσεις

Εκτεταμένες δυνατότητες διασύνδεσης
Βελτιώστε τα μαθήματα με ένα ζεύγος θυρών
HDMI για προβολές HD και προβάλετε
περιεχόμενο από μικρές οθόνες στη μεγάλη
οθόνη με υποστήριξη MHL. Συνδέστε τις πιο
πρόσφατες ψηφιακές συσκευές με έξυπνη
σύνδεση μέσω κωδικού QR6 και συνεχίστε
τη χρήση των αναλογικών προϊόντων σας.
Η δικτύωση είναι απλή με δυνατότητα
διασύνδεσης LAN RJ45 και προαιρετικό Wi-Fi.

Διπλή είσοδος HDMI για ψηφιακό περιεχόμενο
βίντεο και ήχου
Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone
Ενσωματωμένο ηχείο 16 W
Με δυνατότητα δικτύωσης και
προαιρετικό Wi-Fi
Υποστήριξη οπτικοποιητή μέσω
USB της Epson
Έως 10.000 ώρες διάρκεια ζωής της λάμπας
στην οικονομική λειτουργία
Λειτουργία σίγασης ήχου / εικόνας

10.000:1
Λόγος αντίθεσης
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Φωτεινότητα έως και

3.500
lumen

Επιλογές διδασκαλίας

Μεγάλη αξιοπιστία, καλή τιμή

Ενισχύστε τη δημιουργικότητα με μια
σειρά από λειτουργίες EasyMP της Epson,
συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας
Multi-PC Projection για σύνδεση έως και
50 συσκευών και προβολή περιεχομένου
από έως και 4 συσκευές ταυτόχρονα
με χρήση της λειτουργίας επόπτη. Είναι
δυνατή η ταυτόχρονη αποστολή του
ίδιου περιεχομένου σε μια σειρά από
βιντεοπροβολείς από τον υπολογιστή σας,
με την Προβολή μέσω δικτύου.

Αυτοί οι ανθεκτικοί, αξιόπιστοι
βιντεοπροβολείς μπορούν να μετακινούνται
ευκολότερα ανάμεσα σε αίθουσες διδασκαλίας
σε σχέση με τις επίπεδες οθόνες, ενώ
επίσης παρέχουν χαμηλό συνολικό κόστος
ιδιοκτησίας με διάρκεια ζωής λάμπας έως
και 10.000 και μεγαλύτερα διαστήματα στο
πρόγραμμα συντήρησης φίλτρου. Η σίγαση
ήχου / εικόνας μειώνει τη φωτεινότητα
της λάμπας κατά 70%, προκειμένου να
ελαχιστοποιείται η κατανάλωση ισχύος, ενώ
η χρήση ενέργειας διατηρείται επίσης στο
ελάχιστο για την κεντρική παρακολούθηση
και διαχείριση υπολογιστών δικτύου.
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Αμφιθέατρο

Η πιο ισχυρή, ευέλικτη σειρά
βιντεοπροβολέων εγκατάστασης
Μεταμορφώστε τις εκπαιδευτικές παρουσιάσεις μεγάλης κλίμακας με
εντυπωσιακές εικόνες σε ανάλυση έως και Full HD σε ολόκληρη την
κλιμακωτή μεγάλη οθόνη, σε αίθουσες διδασκαλίας μεγαλύτερων
διαστάσεων με έντονο φωτισμό, αίθουσες διαλέξεων και
αμφιθέατρα. Αυτές οι λύσεις απλής τοποθέτησης χαρίζουν ευελιξία
στους χώρους εγκατάστασης, ενώ ορισμένα μοντέλα προσφέρουν
ποιότητα εικόνων επόμενης γενιάς με την πιο πρόσφατη τεχνολογία
βελτίωσης 4K που χρησιμοποιούμε.
Εξαιρετικές εικόνες

Απλή ρύθμιση και λειτουργία

Προβάλετε φωτεινές, πολύχρωμες
εικόνες και προσελκύστε το ενδιαφέρον
μεγαλύτερων ομάδων εκπαιδευομένων
με αναλύσεις έως και Full-HD WUXGA και
ακόμα μεγαλύτερες. Ο οπτικός μηχανισμός
τριών chip βελτιστοποιεί την αντιστοίχιση
μαύρου χρώματος για ομαλή ανάμειξη και
για τη δημιουργία ρεαλιστικών εικόνων
που είναι έως και τρεις φορές φωτεινότερες
σε σχέση με αυτές των ανταγωνιστικών
βιντεοπροβολέων DLP μονού chip2.

Ξεκινήστε γρήγορα με ευέλικτες δυνατότητες
διασύνδεσης για εύκολη ενσωμάτωση
στην υπάρχουσα διαμόρφωσή σας,
συμπεριλαμβανομένης υποστήριξης HDBaseT
για βίντεο και ήχο Full HD. Πραγματοποιήστε
εύκολα προσαρμογές με μηχανικό zoom,
καθώς και οριζόντια και κατακόρυφη
μετατόπιση φακού, ενώ επίσης εξοικονομήστε
χρόνο με τη λειτουργία μνήμης φακού.

Μηχανοκίνητοι εναλλάξιμοι φακοί

Επανάσταση στην ποιότητα

Βεβαιωθείτε ότι οι εικόνες σας ταιριάζουν
απόλυτα στο χώρο και το μέγεθος
του ακροατηρίου σας με μια ευρεία
γκάμα επιλογών μηχανοκίνητων φακών,
συμπεριλαμβανομένου ενός φακού
εξαιρετικά κοντινής απόστασης για την
προβολή μεγάλων εικόνων έως και 200"
από απόσταση 1,5 μ. μόνο.

Χρησιμοποιήστε στις διαλέξεις και τα
μαθήματά σας τις μελλοντικές τεχνολογίες
εικόνων και χρωμάτων με τη νέα μας
τεχνολογία βελτίωσης 4K, η οποία διατίθεται
σε επιλεγμένους βιντεοπροβολείς. Αυτή
η προηγμένη καινοτομία αναβαθμίζει
ψηφιακά περιεχόμενο Full HD 1080p για
να επιτύχει βελτιωμένη υφή και ανάλυση
για πραγματικά εξαιρετικές εικόνες.
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4K

Τεχνολογία
βελτίωσης

Σειρά EB-G7000
EB-G7000W, EB-G7200W, EB-G7400U,
EB-G7800, EB-G7900U, EB-G7905U
EB-G7900U
Φωτεινότητα 7.000 lm, ανάλυση WUXGA
Εναλλάξιμοι μηχανοκίνητοι φακοί,
συμπεριλαμβανομένου φακού εξαιρετικά
κοντινής απόστασης
Περιστροφή 360º, κατακόρυφη διάταξη,
διόρθωση καμπύλης επιφάνειας και
γωνίας τοίχου
Δυνατότητα διασύνδεσης HDBaseT, HDMI,
DVI και στοιχείων
Ευρείες επιλογές παρουσίασης

Διαχείριση συνόλου συσκευών

Αυξήστε τη δημιουργικότητα και την
καινοτομία των μαθημάτων και των διαλέξεών
σας. Βάλτε τα δάπεδα και τις οροφές στο
παιχνίδι με εγκατάσταση 360º, προβάλετε
σε γωνίες ή καμπύλους τοίχους χωρίς
παραμόρφωση ή απώλεια φωτεινότητας
και παρακινήστε το ενδιαφέρον με την
κατακόρυφη διάταξη. Συγκρίνετε περιεχόμενο
με τη λειτουργία διαιρούμενης οθόνης
και δημιουργήστε μία τεράστια εικόνα
συνδυάζοντας απρόσκοπτα και ταυτόχρονα
πολυάριθμους βιντεοπροβολείς.

Πάρτε τον έλεγχο στα χέρια σας με τον έλεγχο
μέσω δικτύου EasyMP. Στείλτε μια παρουσίαση
σε πολλούς βιντεοπροβολείς και ελέγξτε,
διαχειριστείτε και διαμορφώστε το σύνολο
των βιντεοπροβολέων σας κεντρικά. Ρυθμίστε
ειδοποιήσεις μέσω email σχετικά με τη
συντήρηση του βιντεοπροβολέα, αν και
η διάρκεια ζωής της λάμπας και του φίλτρου
είναι εξαιρετικά μεγάλη και μπορεί να φτάσει
έως και τα 3 έτη7 αδιάλειπτης απόδοσης.

Λειτουργία διαιρούμενης οθόνης και προβολή
σε πολλούς βιντεοπροβολείς
Λειτουργία μνήμης φακού
Ενσωματωμένο ηχείο 10 W
Τεχνολογία βελτίωσης 4K της Epson

Λειτουργία DICOM SIM

Φωτεινότητα έως και

8.000

Δημιουργήστε εικόνες με καθαρές σκιές,
χρησιμοποιώντας αυτήν την ειδική λειτουργία
χρωμάτων η οποία είναι ιδανική για να
προβάλλετε ακτινογραφίες και άλλες ιατρικές
εικόνες (ο βιντεοπροβολέας δεν μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για ιατρική διάγνωση).

lumen
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Οπτικοποιητές

Προσθέστε επιπλέον
περιεχόμενο στα
μαθήματα
Ζωντανέψτε τα μαθήματα καταγράφοντας αντικείμενα 3D,
πειράματα, αλλά και ζωντανούς οργανισμούς, και παρουσιάζοντάς
τα στη μεγάλη οθόνη ώστε να τα δει όλη η τάξη. Αυτές οι ανθεκτικές
κάμερες μικρών διαστάσεων για εικόνες και βίντεο με υψηλή
ανάλυση Full HD συνδέονται εύκολα με το βιντεοπροβολέα σας
και κάνουν τα μαθήματα ακόμα πιο ενδιαφέροντα.
Λεπτομέρειες υψηλής ευκρίνειας
Καταγράψτε εικόνες και αντικείμενα σε
Full HD 1080p χρησιμοποιώντας την κάμερα
υψηλής ανάλυσης 2 megapixel. Το οπτικό και
ψηφιακό zoom εξασφαλίζει ευκρινέστατες
λεπτομέρειες και μεγέθυνση. Βασιστείτε
σε ομαλά βίντεο χωρίς το θάμπωμα που
προκαλείται από την κίνηση, χάρη στον υψηλό
ρυθμό καρέ που ισοδυναμεί με 30 καρέ το
δευτερόλεπτο. Όποιο και αν είναι το θέμα σας,
ο εξαίρετος φωτισμός εικόνας διασφαλίζει
την καταγραφή κάθε λεπτομέρειας, ακόμα και
σε αίθουσες διδασκαλίας με κακό φωτισμό.

Επιτραπέζιος οπτικοποιητής
ELPDC21

Προσάρτηση μικροσκοπίου
Συμπεριλαμβάνεται στο βασικό
εξοπλισμό με το ELPDC21

Αποτύπωση μεγάλων, ρεαλιστικών εικόνων
Αποτυπώστε υλικά με μεγαλύτερες διαστάσεις
με μέγεθος έως και A3, από πλήρη δισέλιδα
σε βιβλία A4 έως αντικείμενα 3D μεγάλου
μεγέθους, χωρίς να πρέπει να αλλάξετε
τη θέση τους. Στον βασικό εξοπλισμό
περιλαμβάνεται επίσης μια προσάρτηση
μικροσκοπίου για την προβολή των
παραμικρών αντικειμένων στη μεγάλη οθόνη.

Εύκολη λειτουργία, απλός έλεγχος
Η πρόσβαση στα χειριστήρια της κάμερας
γίνεται πανεύκολα στην οθόνη. Οι λειτουργίες
zoom, παγώματος, αποτύπωσης και αυτόματης
εστίασης με ένα άγγιγμα σάς επιτρέπουν να
κάνετε παρουσιάσεις χωρίς προβλήματα,
καθώς δεν χρειάζεται να μετακινείστε ανάμεσα
στον υπολογιστή, το βιντεοπροβολέα και την
κάμερα. Η δυνατότητα παράλληλης σύνδεσης
παρέχει δεδομένα εξόδου σε τρεις ξεχωριστές
συσκευές ανά πάσα στιγμή. Για παράδειγμα, οι
διδάσκοντες μπορούν να στέλνουν ζωντανές
εικόνες στην οθόνη, στον υπολογιστή και
σε έναν φορητό υπολογιστή για εγγραφή.
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Ευέλικτος συνεργάτης παρουσιάσεων
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις εγγραφές
και να τις χρησιμοποιήσετε σε άλλα
μαθήματα, χρησιμοποιώντας την υποδοχή
και το πρόγραμμα προβολής της κάρτας
SD. Μπορείτε εύκολα να αποτυπώσετε και
να αποθηκεύσετε εικόνες και αποσπάσματα
βίντεο, να ελέγξετε εικόνες και σχόλια από
κάποια άλλη συσκευή, και να συγκρίνετε
διαφορετικές πληροφορίες κατ' αντιπαράθεση
χρησιμοποιώντας τη λειτουργία διαιρούμενης
οθόνης. Το περιεχόμενο SD εμφανίζεται ως
μικρογραφία με εύκολη πρόσβαση στην
οθόνη για απλή κίνηση και επιλογή μέσω
του τηλεχειριστήριου.
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Μοντέλο

EB-670

EB-675W

EB-680 / EB-680S

EB-685W / EB-685WS

EB-675Wi

Ανάλυση

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

Εγγενής λόγος διάστασης

4:3

16:10

4:3

16:10

16:10

Απόδοση έγχρωμου φωτισμού
(lumen) σε κανονική /
οικονομική λειτουργία / eco2

3.100 / 1.800 / Δ/Ι

3.200 / 1.800 / Δ/Ι

3.500 / 2.900 / 2.900

3.500 / 2.900 / 2.900

3.200 / 1.800 / Δ/Ι

Λόγος αντίθεσης

14.000:1

14.000:1

14.000:1

14.000:1

14.000:1

Διάρκεια ζωής λάμπας /
laser (σε ώρες) σε κανονική /
οικονομική λειτουργία / eco2

5.000 / 10.000 / Δ/Ι

5.000 / 10.000 / Δ/Ι

5.000 / 10.000 / 9.000

5.000 / 10.000 / 9.000

5.000 / 10.000 / Δ/Ι

Λόγος απόστασης σε εγγενή
λόγο διάστασης

0,32:1

0,28:1

0,32:1

0,28:1

0,28:1

Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας
(διαγώνια)

56 - 93"

60 - 100"

56 - 93"

60 - 100"

60 - 100"

Zoom

Ψηφιακό x1,35

Ψηφιακό x1,35

Ψηφιακό x1,35

Ψηφιακό x1,35

Ψηφιακό x1,35

Κατακόρυφη διόρθωση
keystone
Οριζόντια διόρθωση keystone

Μη αυτόματη ±3°
Μη αυτόματη ±3°

Μη αυτόματη ±3°
Μη αυτόματη ±3°

Μη αυτόματη ±3°
Μη αυτόματη ±3°

Μη αυτόματη ±3°
Μη αυτόματη ±3°

Μη αυτόματη ±3°
Μη αυτόματη ±3°

Μετατόπιση φακού

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Έξοδος ηχείων

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Δυνατότητα διασύνδεσης

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA
(με δυνατότητα μεταγωγής),
HDMI x 3, Composite RCA,
S-Video, USB τύπου Α, USB
τύπου Β, MHL (μέσω HDMI 1),
RS-232C

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA
(με δυνατότητα μεταγωγής),
HDMI x 3, Composite RCA,
S-Video, USB τύπου Α, USB
τύπου Β, MHL (μέσω HDMI 1),
RS-232C

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA
(με δυνατότητα μεταγωγής),
HDMI x 3, Composite RCA,
S-Video, USB τύπου Α, USB
τύπου Β, MHL (μέσω HDMI 1),
RS-232C

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA
(με δυνατότητα μεταγωγής),
HDMI x 3, Composite RCA,
S-Video, USB τύπου Α, USB
τύπου Β, MHL (μέσω HDMI 1),
RS-232C

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA
(με δυνατότητα μεταγωγής),
HDMI x 3, Composite RCA,
S-Video, USB τύπου Α, USB
τύπου Β, MHL (μέσω HDMI 1),
RS-232C

Δυνατότητα διασύνδεσης ήχου Στερεοφωνική είσοδος
mini x 3, στερεοφωνική
είσοδος μικροφώνου mini,
στερεοφωνική έξοδος mini

Στερεοφωνική είσοδος
mini x 3, στερεοφωνική
είσοδος μικροφώνου mini,
στερεοφωνική έξοδος mini

Στερεοφωνική είσοδος
mini x 3, στερεοφωνική
είσοδος μικροφώνου mini,
στερεοφωνική έξοδος mini

Στερεοφωνική είσοδος
mini x 3, στερεοφωνική
είσοδος μικροφώνου mini,
στερεοφωνική έξοδος mini

Στερεοφωνική είσοδος
mini x 3, στερεοφωνική
είσοδος μικροφώνου mini,
στερεοφωνική έξοδος mini

Δικτύωση

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

Λύσεις λογισμικού Epson

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
EasyMP Network Monitor,
λογισμικό SMART Notebook,
Easy Interactive Tools

Άλλα χαρακτηριστικά

Αρχική οθόνη, προαιρετική
δυνατότητα διασύνδεσης ροής
και κοινής χρήσης, διάδραση
πολλών οθονών, αυτόματη
αναζήτηση πηγής, λειτουργία
σίγασης ήχου και εικόνας,
λειτουργία διαιρούμενης
οθόνης, προβολή μέσω
USB 3 σε 1, αντιγραφή
ρυθμίσεων OSD, αυτόματη
μείωση φωτεινότητας
λάμπας, παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή, κλείδωμα
πληκτρολογίου και αγωγός
για καλώδιο ασφαλείας,
κλειδαριά Kensington

Αρχική οθόνη, προαιρετική
δυνατότητα διασύνδεσης ροής
και κοινής χρήσης, διάδραση
πολλών οθονών, αυτόματη
αναζήτηση πηγής, λειτουργία
σίγασης ήχου και εικόνας,
λειτουργία διαιρούμενης
οθόνης, προβολή μέσω
USB 3 σε 1, αντιγραφή
ρυθμίσεων OSD, αυτόματη
μείωση φωτεινότητας
λάμπας, παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή, κλείδωμα
πληκτρολογίου και αγωγός
για καλώδιο ασφαλείας,
κλειδαριά Kensington

Αρχική οθόνη, προαιρετική
δυνατότητα διασύνδεσης ροής
και κοινής χρήσης, διάδραση
πολλών οθονών, αυτόματη
αναζήτηση πηγής, λειτουργία
σίγασης ήχου και εικόνας,
λειτουργία διαιρούμενης
οθόνης, προβολή μέσω
USB 3 σε 1, αντιγραφή
ρυθμίσεων OSD, αυτόματη
μείωση φωτεινότητας
λάμπας, παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή, κλείδωμα
πληκτρολογίου και αγωγός για
καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά
Kensington, συμβατότητα
EB-680S με συστήματα
SMART IWB*

Αρχική οθόνη, προαιρετική
δυνατότητα διασύνδεσης ροής
και κοινής χρήσης, διάδραση
πολλών οθονών, αυτόματη
αναζήτηση πηγής, λειτουργία
σίγασης ήχου και εικόνας,
λειτουργία διαιρούμενης
οθόνης, προβολή μέσω
USB 3 σε 1, αντιγραφή
ρυθμίσεων OSD, αυτόματη
μείωση φωτεινότητας
λάμπας, παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή, κλείδωμα
πληκτρολογίου και αγωγός για
καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά
Kensington, συμβατότητα
EB-685WS με συστήματα
SMART IWB*

Αρχική οθόνη, προαιρετική
δυνατότητα διασύνδεσης ροής
και κοινής χρήσης, διάδραση
πολλών οθονών, αυτόματη
αναζήτηση πηγής, λειτουργία
σίγασης ήχου και εικόνας,
λειτουργία διαιρούμενης
οθόνης, προβολή μέσω
USB 3 σε 1, αντιγραφή
ρυθμίσεων OSD, αυτόματη
μείωση φωτεινότητας
λάμπας, δύο διαδραστικοί
μαρκαδόροι, αυτόματη
βαθμονόμηση, παρουσίαση
χωρίς υπολογιστή, κλείδωμα
πληκτρολογίου και αγωγός
για καλώδιο ασφαλείας,
κλειδαριά Kensington

Επίπεδο θορύβου (dB)
σε κανονική / οικονομική
λειτουργία / eco2

35 / 28 / Δ/Ι

35 / 28 / Δ/Ι

35 / 30 / 29

35 / 30 / 29

35 / 28 / Δ/Ι

Βάρος (κ.)

5,7

5,7

5,7

5,7

5,8

Διαστάσεις χωρίς τα
στηρίγματα (Π x Β x Υ σε χιλ.)

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

Κατανάλωση ισχύος σε
κανονική / οικονομική
λειτουργία / eco2

317 W / 230 W / Δ/Ι

317 W / 230 W / Δ/Ι

354 W / 309 W / 309 W

354 W / 309 W / 309 W

317 W / 230 W / Δ/Ι

Κατανάλωση ισχύος σε
κατάσταση αναμονής, επικ.
απενεργοποιημένη

0,37 W

0,37 W

0,37 W

0,37 W

0,37 W

*Συμβουλευτείτε το κύριο φύλλο δεδομένων για συμβατά μοντέλα SMART Board®

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

16:10

16:10

16:10

3.200 / 1.800 / Δ/Ι

3.500 / 2.900 / 2.900

3.500 / 2.900 / 2.900

3.800 / 2.900 / Δ/Ι

14.000:1

14.000:1

14.000:1

16.000:1

5.000 / 10.000 / Δ/Ι

5.000 / 10.000 / 9.000

5.000 / 10.000 / 9.000

5.000 / 10.000 / Δ/Ι

0,28:1

0,28:1

0,27:1

0,27:1

60 - 100"

60 - 100"

60 - 100"

70 - 100"

Ψηφιακό x1,35

Ψηφιακό x1,35

Ψηφιακό x1,35

Ψηφιακό x1,35

Μη αυτόματη ±3°
Μη αυτόματη ±3°

Μη αυτόματη ±3°
Μη αυτόματη ±3°

Μη αυτόματη ±3°
Μη αυτόματη ±3°

Μη αυτόματη ±3°
Μη αυτόματη ±3°

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

16 W

16 W

16 W

16 W

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA
(με δυνατότητα μεταγωγής),
HDMI x 3, Composite RCA,
S-Video, USB τύπου Α,
USB τύπου Β, MHL (μέσω
HDMI 1), RS-232C, είσοδος
συγχρονισμού, έξοδος
συγχρονισμού, σύστημα
ελέγχου μονάδας μέσω αφής

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA
(με δυνατότητα μεταγωγής),
HDMI x 3, Composite RCA,
S-Video, USB τύπου Α,
USB τύπου Β, MHL (μέσω
HDMI 1), RS-232C, είσοδος
συγχρονισμού, έξοδος
συγχρονισμού

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA
(με δυνατότητα μεταγωγής),
HDMI x 3, Composite RCA,
S-Video, USB τύπου Α,
USB τύπου Β, MHL (μέσω
HDMI 1), RS-232C, είσοδος
συγχρονισμού, έξοδος
συγχρονισμού, σύστημα
ελέγχου μονάδας μέσω αφής

Είσοδος VGA x 3, έξοδος VGA
(με δυνατότητα μεταγωγής),
HDMI x 3, Composite RCA,
S-Video, USB τύπου Α x 2,
USB τύπου Β, MHL (μέσω
HDMI 1), RS-232C, είσοδος
συγχρονισμού, έξοδος
συγχρονισμού, σύστημα
ελέγχου μονάδας μέσω αφής

Στερεοφωνική είσοδος
mini x 3, στερεοφωνική
είσοδος μικροφώνου mini,
στερεοφωνική έξοδος mini

Στερεοφωνική είσοδος
mini x 3, στερεοφωνική
είσοδος μικροφώνου mini,
στερεοφωνική έξοδος mini

Στερεοφωνική είσοδος
mini x 3, στερεοφωνική
είσοδος μικροφώνου mini,
στερεοφωνική έξοδος mini

Στερεοφωνική είσοδος
mini x 3, στερεοφωνική
είσοδος μικροφώνου mini,
στερεοφωνική έξοδος mini

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
EasyMP Network Monitor,
λογισμικό SMART Notebook,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
EasyMP Network Monitor,
λογισμικό SMART Notebook,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
EasyMP Network Monitor,
λογισμικό SMART Notebook,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
EasyMP Network Monitor,
λογισμικό SMART Notebook,
Easy Interactive Tools

Αρχική οθόνη, προαιρετική
δυνατότητα διασύνδεσης ροής
και κοινής χρήσης, διάδραση
πολλών οθονών, αυτόματη
αναζήτηση πηγής, λειτουργία
σίγασης ήχου και εικόνας,
λειτουργία διαιρούμενης
οθόνης, προβολή μέσω
USB 3 σε 1, αντιγραφή
ρυθμίσεων OSD, αυτόματη
μείωση φωτεινότητας
λάμπας, δύο διαδραστικοί
μαρκαδόροι και διάδραση
μέσω αφής, αυτόματη
βαθμονόμηση, παρουσίαση
χωρίς υπολογιστή, κλείδωμα
πληκτρολογίου και αγωγός
για καλώδιο ασφαλείας,
κλειδαριά Kensington

Αρχική οθόνη, προαιρετική
δυνατότητα διασύνδεσης ροής
και κοινής χρήσης, διάδραση
πολλών οθονών, αυτόματη
αναζήτηση πηγής, λειτουργία
σίγασης ήχου και εικόνας,
λειτουργία διαιρούμενης
οθόνης, προβολή μέσω
USB 3 σε 1, αντιγραφή
ρυθμίσεων OSD, αυτόματη
μείωση φωτεινότητας
λάμπας, δύο διαδραστικοί
μαρκαδόροι, αυτόματη
βαθμονόμηση, παρουσίαση
χωρίς υπολογιστή, κλείδωμα
πληκτρολογίου και αγωγός
για καλώδιο ασφαλείας,
κλειδαριά Kensington

Αρχική οθόνη, προαιρετική
δυνατότητα διασύνδεσης ροής
και κοινής χρήσης, διάδραση
πολλών οθονών, αυτόματη
αναζήτηση πηγής, λειτουργία
σίγασης ήχου και εικόνας,
λειτουργία διαιρούμενης
οθόνης, προβολή μέσω USB
3 σε 1, αντιγραφή ρυθμίσεων
OSD, αυτόματη μείωση
φωτεινότητας λάμπας, δύο
διαδραστικοί μαρκαδόροι
και διάδραση μέσω αφής,
αυτόματη βαθμονόμηση,
παρουσίαση χωρίς υπολογιστή,
κλείδωμα πληκτρολογίου και
αγωγός για καλώδιο ασφαλείας,
κλειδαριά Kensington

Αρχική οθόνη, προαιρετική
δυνατότητα διασύνδεσης ροής
και κοινής χρήσης, διάδραση
πολλών οθονών, αυτόματη
αναζήτηση πηγής, λειτουργία
σίγασης ήχου και εικόνας,
λειτουργία διαιρούμενης
οθόνης, προβολή μέσω USB
3 σε 1, αντιγραφή ρυθμίσεων
OSD, αυτόματη μείωση
φωτεινότητας λάμπας, δύο
διαδραστικοί μαρκαδόροι
και διάδραση μέσω αφής,
αυτόματη βαθμονόμηση,
παρουσίαση χωρίς υπολογιστή,
κλείδωμα πληκτρολογίου και
αγωγός για καλώδιο ασφαλείας,
κλειδαριά Kensington

35 / 28 / Δ/Ι

35 / 30 / 29

35 / 30 / 29

35 / 28 / Δ/Ι

5,8

5,8

5,8

8,3

367 x 400 x 149

367 x 400 x 149

367 x 400 x 149

474 x 447 x 164

317 W / 230 W / Δ/Ι

354 W / 309 W / 309 W

354 W / 309 W / 309 W

401 W / 334 W / Δ/Ι

0,37 W

0,37 W

0,37 W

0,5 W
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Μοντέλο

EB-520

EB-525W

EB-530 / EB-530S

EB-535W

EB-536Wi

Ανάλυση

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

Εγγενής λόγος διάστασης

4:3

16:10

4:3

16:10

16:10

Απόδοση έγχρωμου φωτισμού
(lumen) σε κανονική /
οικονομική λειτουργία

2.700 / 1.600

2.800 / 1.700

3.200 / 1.800

3.400 / 1.900

3.400 / 1.900

Λόγος αντίθεσης

16.000:1

16.000:1

16.000:1

16.000:1

16.000:1

Διάρκεια ζωής λάμπας /
laser (σε ώρες) σε κανονική /
οικονομική λειτουργία
Λόγος απόστασης σε εγγενή
λόγο διάστασης

5.000 / 10.000

5.000 / 6.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

0,55:1

0,48:1

0,55:1

0,48:1

0,48:1

Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας
(διαγώνια)

50 - 108"

53 - 116"

50 - 108"

53 - 116"

53 - 116"

Zoom

Ψηφιακό x1-1,35

Ψηφιακό x1,35

Ψηφιακό x1-1,35

Ψηφιακό x1-1,35

Ψηφιακό x1,35

Κατακόρυφη διόρθωση
keystone
Οριζόντια διόρθωση keystone

Μη αυτόματη ±15°
Μη αυτόματη ±15°

Μη αυτόματη ±15°
Μη αυτόματη ±15°

Μη αυτόματη ±15°
Μη αυτόματη ±15°

Μη αυτόματη ±15°
Μη αυτόματη ±15°

Μη αυτόματη ±7°
Μη αυτόματη ±5°

Μετατόπιση φακού

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Έξοδος ηχείων

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Δυνατότητα διασύνδεσης

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA,
Composite RCA, S-Video, USB
τύπου B, USB τύπου A, HDMI,
RS-232C

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA,
Composite RCA, S-Video, USB
τύπου B, USB τύπου A, HDMI,
RS-232C

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA,
Composite RCA, S-Video, USB
τύπου B, USB τύπου A, HDMI,
RS-232C

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA,
Composite RCA, S-Video, USB
τύπου B, USB τύπου A, HDMI,
RS-232C

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA,
Composite RCA, S-Video,
USB τύπου B, USB τύπου
A, HDMI, RS-232C, είσοδος
συγχρονισμού, έξοδος
συγχρονισμού

Δυνατότητα διασύνδεσης ήχου Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος
mini x 2, στερεοφωνική έξοδος
mini, είσοδος μικροφώνου

Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος
mini x 2, στερεοφωνική
είσοδος μικροφώνου mini,
στερεοφωνική έξοδος mini

Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος
mini x 2, στερεοφωνική έξοδος
mini, είσοδος μικροφώνου

Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος
mini x 2, στερεοφωνική έξοδος
mini, είσοδος μικροφώνου

Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος
mini x 2, στερεοφωνική έξοδος
mini, είσοδος μικροφώνου

Δικτύωση

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

Λύσεις λογισμικού
Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook

EasyMP Monitor, EasyMP
Multi PC Projection, EasyMP
Network Projection, εφαρμογή
iProjection για iOS, Android και
Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook, Easy
Interactive Tools

Άλλα χαρακτηριστικά

Προβολή μέσω USB 3 σε 1,
προαιρετική βάση τοίχου,
αντιγραφή ρυθμίσεων OSD,
παρουσίαση χωρίς υπολογιστή

Προβολή μέσω USB 3 σε 1,
προαιρετική βάση τοίχου,
αντιγραφή ρυθμίσεων OSD,
παρουσίαση χωρίς υπολογιστή

Προβολή μέσω USB 3 σε 1,
προαιρετική βάση τοίχου,
αντιγραφή ρυθμίσεων OSD,
παρουσίαση χωρίς υπολογιστή
(με πιστοποίηση EB-530S
SMART Board®*)

Προβολή μέσω USB 3 σε 1,
προαιρετική βάση τοίχου,
αντιγραφή ρυθμίσεων OSD,
παρουσίαση χωρίς υπολογιστή

Προβολή μέσω USB 3 σε 1,
προαιρετική βάση τοίχου,
αντιγραφή ρυθμίσεων OSD,
παρουσίαση χωρίς υπολογιστή,
διαδραστικός μαρκαδόρος,
αυτόματη βαθμονόμηση

Επίπεδο θορύβου (dB)
σε κανονική / οικονομική
λειτουργία

35 / 28

35 / 29

37 / 29

37 / 29

37 / 29

Βάρος (κ.)

3,7

3,7

3,7

3,7

3,9

Διαστάσεις χωρίς τα
στηρίγματα (Π x Β x Υ σε χιλ.)

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

Κατανάλωση ενέργειας
σε κανονική / οικονομική
λειτουργία

278 W / 219 W

278 W / 219 W

298 W / 221 W

298 W / 221 W

298 W / 221 W

Κατανάλωση ισχύος σε
κατάσταση αναμονής, επικ.
απενεργοποιημένη

0,28 W

0,28 W

0,28 W

0,28 W

0,28 W

*Συμβουλευτείτε το κύριο φύλλο δεδομένων για συμβατά μοντέλα SMART Board®
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Μοντέλο

EB-2040

EB-2055

EB-2065

EB-2140W

EB-2155W

Ανάλυση

XGA (1024 x 768)

XGA (1024 x 768)

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

Εγγενής λόγος διάστασης

4:3

4:3

4:3

16:10

16:10

Απόδοση έγχρωμου φωτισμού
(lumen) σε κανονική /
οικονομική λειτουργία

4.200 / 2.700 / Δ/Ι

5.500 / 3.800

5.500 / 3.800

4.200 / 2.700

5.000 / 3.600

Λόγος αντίθεσης

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

Διάρκεια ζωής λάμπας /
laser (σε ώρες) σε κανονική /
οικονομική λειτουργία
Λόγος απόστασης σε εγγενή
λόγο διάστασης

5.000 / 10.000 / Δ/Ι

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

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

Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας
(διαγώνια)

30 - 300"

30 - 300"

30 - 300"

29 - 280"

29 - 280"

Zoom

Οπτικό x1,6

Οπτικό x1,6

Οπτικό x1,6

Οπτικό x1,6

Οπτικό x1,6

Κατακόρυφη διόρθωση
keystone
Οριζόντια διόρθωση keystone

Αυτόματη ±30°
Μη αυτόματη ±30°

Αυτόματη ±30°
Αυτόματη ±20°

Αυτόματη ±30°
Αυτόματη ±20°

Αυτόματη ±30°
Μη αυτόματη ±30°

Αυτόματη ±30°
Αυτόματη ±20°

Μετατόπιση φακού

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Έξοδος ηχείων

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Δυνατότητα διασύνδεσης

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA,
HDMI x 2, Composite RCA, USB
τύπου Α, USB τύπου Β, RS-232C,
MHL (μέσω HDMI 1)

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB τύπου Α, USB τύπου Β,
RS-232C, MHL (μέσω HDMI 1)

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB τύπου Α, USB τύπου Β,
RS-232C, MHL (μέσω HDMI 1)

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB τύπου Α, USB τύπου Β,
RS-232C, MHL (μέσω HDMI 1)

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB τύπου Α, USB τύπου Β,
RS-232C, MHL (μέσω HDMI 1)

Δυνατότητα διασύνδεσης ήχου Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος
mini x 2, στερεοφωνική
έξοδος mini

Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος
mini x 2, στερεοφωνική
έξοδος mini

Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος
mini x 2, στερεοφωνική
έξοδος mini

Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος
mini x 2, στερεοφωνική
έξοδος mini

Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος
mini x 2, στερεοφωνική
έξοδος mini

Δικτύωση

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

Περιλαμβάνεται LAN (RJ45)
και μονάδα ασύρματου LAN

Περιλαμβάνεται LAN (RJ45)
και μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

Περιλαμβάνεται LAN (RJ45)
και μονάδα ασύρματου LAN

Λύσεις λογισμικού Epson

EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
EasyMP Network Monitor

Άλλα χαρακτηριστικά

Αρχική οθόνη, λειτουργία
σίγασης ήχου / εικόνας,
προσαρμογή οθόνης,
λειτουργία διαιρούμενης
οθόνης, αυτόματη
ενεργοποίηση, λειτουργία
χρωμάτων DICOM,
Faroudja DCDi, λειτουργία
προγράμματος, Quick Corner,
παρουσίαση χωρίς υπολογιστή,
προβολή μέσω USB 3 σε 1

Αρχική οθόνη, παρουσίαση
με κινήσεις, λειτουργία σίγασης
ήχου/εικόνας, προσαρμογή
οθόνης, λειτουργία
διαιρούμενης οθόνης,
αυτόματη ενεργοποίηση,
λειτουργία χρωμάτων DICOM,
Faroudja DCDi, λειτουργία
προγράμματος, βοήθεια
εστίασης, διόρθωση keystone
σε πραγματικό χρόνο, Quick
Corner, παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή, προβολή μέσω
USB 3 σε 1, δυνατότητα
διασύνδεσης ροής και
κοινής χρήσης

Αρχική οθόνη, παρουσίαση
με κινήσεις, λειτουργία σίγασης
ήχου / εικόνας, προσαρμογή
οθόνης, λειτουργία
διαιρούμενης οθόνης,
αυτόματη ενεργοποίηση,
λειτουργία χρωμάτων DICOM,
Faroudja DCDi, λειτουργία
προγράμματος, βοήθεια
εστίασης, διόρθωση keystone
σε πραγματικό χρόνο, Quick
Corner, παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή, προβολή μέσω
USB 3 σε 1, δυνατότητα
διασύνδεσης ροής και
κοινής χρήσης

Αρχική οθόνη, λειτουργία
σίγασης ήχου / εικόνας,
προσαρμογή οθόνης,
λειτουργία διαιρούμενης
οθόνης, αυτόματη
ενεργοποίηση, λειτουργία
χρωμάτων DICOM,
Faroudja DCDi, λειτουργία
προγράμματος, Quick
Corner, παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή, προβολή μέσω
USB 3 σε 1

Αρχική οθόνη, παρουσίαση με
κινήσεις, λειτουργία σίγασης
ήχου / εικόνας, προσαρμογή
οθόνης, λειτουργία
διαιρούμενης οθόνης,
αυτόματη ενεργοποίηση,
λειτουργία χρωμάτων DICOM,
Faroudja DCDi, λειτουργία
προγράμματος, βοήθεια
εστίασης, διόρθωση keystone
σε πραγματικό χρόνο, Quick
Corner, παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή, προβολή μέσω
USB 3 σε 1, δυνατότητα
διασύνδεσης ροής και
κοινής χρήσης

Επίπεδο θορύβου (dB)
σε κανονική / οικονομική
λειτουργία

37 / 28 / Δ/Ι

39 / 29

37 / 29

37 / 29

39 / 29

Βάρος (κ.)

4,2

4,3

4,4

4,2

4,3

Διαστάσεις χωρίς τα
στηρίγματα (Π x Β x Υ σε χιλ.)

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

Κατανάλωση ενέργειας
σε κανονική / οικονομική
λειτουργία

316 W / 228 W / Δ/Ι

405 W / 323 W

425 W / 323 W

316 W / 228 W

405 W / 323 W

Κατανάλωση ισχύος σε
κατάσταση αναμονής, επικ.
απενεργοποιημένη

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

27

28

Μοντέλο

EB-2165W

EB-2245U

EB-2250U

EB-2255U

EB-2265U

Ανάλυση

WXGA (1280 x 800)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

Εγγενής λόγος διάστασης

16:10

16:10

16:10

16:10

16:10

Απόδοση έγχρωμου φωτισμού
(lumen) σε κανονική /
οικονομική λειτουργία

5.500 / 3.800

4.200 / 3.100

5.000 / 3.800

5.000 / 3.800

5.500 / 3.800

Λόγος αντίθεσης

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

Διάρκεια ζωής λάμπας /
laser (σε ώρες) σε κανονική /
οικονομική λειτουργία
Λόγος απόστασης σε εγγενή
λόγο διάστασης

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

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

Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας
(διαγώνια)

30 - 300"

45 - 260"

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

Zoom

Οπτικό x1,6

Οπτικό x1,6

Οπτικό x1,6

Οπτικό x1,6

Οπτικό x1,6

Κατακόρυφη διόρθωση
keystone
Οριζόντια διόρθωση keystone

Αυτόματη ±30°
Αυτόματη ±20°

Αυτόματη ±30°
Αυτόματη ±20°

Αυτόματη ±30°
Αυτόματη ±20°

Αυτόματη ±30°
Αυτόματη ±20°

Αυτόματη ±30°
Αυτόματη ±20°

Μετατόπιση φακού

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Έξοδος ηχείων

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Δυνατότητα διασύνδεσης

HDBaseT, είσοδος VGA x 2,
έξοδος VGA, HDMI x 2,
Composite RCA, USB τύπου Α,
USB τύπου Β, RS-232C, MHL
(μέσω HDMI 1), Miracast

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB τύπου Α, USB τύπου Β,
RS-232C, MHL (μέσω HDMI 1)

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB τύπου Α, USB τύπου Β,
RS-232C, MHL (μέσω HDMI 1)

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB τύπου Α, USB τύπου Β,
RS-232C, MHL (μέσω HDMI 1),
Miracast

HDBaseT, είσοδος VGA x 2,
έξοδος VGA, HDMI x 2,
Composite RCA, USB τύπου Α,
USB τύπου Β, RS-232C, MHL
(μέσω HDMI 1), Miracast

Δυνατότητα διασύνδεσης ήχου Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος
mini x 2, στερεοφωνική
έξοδος mini

Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος
mini x 2, στερεοφωνική
έξοδος mini

Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος
mini x 2, στερεοφωνική
έξοδος mini

Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος
mini x 2, στερεοφωνική
έξοδος mini

Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος
mini x 2, στερεοφωνική
έξοδος mini

Δικτύωση

Περιλαμβάνεται LAN (RJ45)
και μονάδα ασύρματου LAN

Περιλαμβάνεται LAN (RJ45)
και μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

Περιλαμβάνεται LAN (RJ45)
και μονάδα ασύρματου LAN

Περιλαμβάνεται LAN (RJ45)
και μονάδα ασύρματου LAN

Λύσεις λογισμικού Epson

EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
EasyMP Network Monitor

Άλλα χαρακτηριστικά

Αρχική οθόνη, παρουσίαση
με κινήσεις, κατοπτρισμός
οθόνης μέσω Miracast,
λειτουργία σίγασης ήχου
/ εικόνας, προσαρμογή
οθόνης, λειτουργία
διαιρούμενης οθόνης,
αυτόματη ενεργοποίηση,
λειτουργία χρωμάτων DICOM,
Faroudja DCDi, λειτουργία
προγράμματος, βοήθεια
εστίασης, διόρθωση keystone
σε πραγματικό χρόνο, Quick
Corner, παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή, προβολή μέσω
USB 3 σε 1, δυνατότητα
διασύνδεσης ροής και
κοινής χρήσης

Αρχική οθόνη, παρουσίαση με
κινήσεις, λειτουργία σίγασης
ήχου / εικόνας, προσαρμογή
οθόνης, λειτουργία
διαιρούμενης οθόνης,
αυτόματη ενεργοποίηση,
λειτουργία χρωμάτων DICOM,
Faroudja DCDi, λειτουργία
προγράμματος, βοήθεια
εστίασης, διόρθωση keystone
σε πραγματικό χρόνο, Quick
Corner, παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή, προβολή μέσω
USB 3 σε 1, δυνατότητα
διασύνδεσης ροής και
κοινής χρήσης

Αρχική οθόνη, παρουσίαση
με κινήσεις, λειτουργία
σίγασης ήχου / εικόνας,
διαιρούμενη οθόνη,
αυτόματη ενεργοποίηση,
λειτουργία χρωμάτων DICOM,
Faroudja DCDi, λειτουργία
προγράμματος, βοήθεια
εστίασης, διόρθωση keystone
σε πραγματικό χρόνο, Quick
Corner, παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή, προβολή μέσω
USB 3 σε 1, δυνατότητα
διασύνδεσης ροής και
κοινής χρήσης (προαιρετική)

Αρχική οθόνη, παρουσίαση
με κινήσεις, κατοπτρισμός
οθόνης μέσω Miracast,
λειτουργία σίγασης ήχου
/ εικόνας, προσαρμογή
οθόνης, λειτουργία
διαιρούμενης οθόνης,
αυτόματη ενεργοποίηση,
λειτουργία χρωμάτων DICOM,
Faroudja DCDi, λειτουργία
προγράμματος, βοήθεια
εστίασης, διόρθωση keystone
σε πραγματικό χρόνο, Quick
Corner, παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή, προβολή μέσω
USB 3 σε 1, δυνατότητα
διασύνδεσης ροής και
κοινής χρήσης

Αρχική οθόνη, παρουσίαση
με κινήσεις, κατοπτρισμός
οθόνης μέσω Miracast,
λειτουργία σίγασης ήχου
/ εικόνας, προσαρμογή
οθόνης, λειτουργία
διαιρούμενης οθόνης,
αυτόματη ενεργοποίηση,
λειτουργία χρωμάτων DICOM,
Faroudja DCDi, λειτουργία
προγράμματος, βοήθεια
εστίασης, διόρθωση keystone
σε πραγματικό χρόνο, Quick
Corner, παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή, προβολή μέσω
USB 3 σε 1, δυνατότητα
διασύνδεσης ροής και
κοινής χρήσης

Επίπεδο θορύβου (dB)
σε κανονική / οικονομική
λειτουργία
Βάρος (κ.)

39 / 29

37 / 29

39 / 29

39 / 29

39 / 29

4,6

4,6

4,6

4,7

4,7

Διαστάσεις χωρίς τα
στηρίγματα (Π x Β x Υ σε χιλ.)

377 x 291,5 x 110

377 x 291,5 x 110

377 x 291,5 x 110

377 x 291,5 x 110

377 x 291,5 x 110

Κατανάλωση ενέργειας
σε κανονική / οικονομική
λειτουργία

405 W / 323 W

405 W / 323 W

405 W / 323 W

405 W / 323 W

425 W / 323 W

Κατανάλωση ισχύος σε
κατάσταση αναμονής, επικ.
απενεργοποιημένη

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

Μοντέλο

EB-98H

EB-945H

EB-955WH

EB-965H

Ανάλυση

XGA (1024 x 768)

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

XGA (1024 x 768)

Εγγενής λόγος διάστασης

4:3

4:3

16:10

4:3

Απόδοση έγχρωμου φωτισμού
(lumen) σε κανονική /
οικονομική λειτουργία

3.000 / 2.100

3.000 / 2.100

3.200 / 2.240

3.500 / 2.450

Λόγος αντίθεσης

10.000:1

10.000:1

10.000:1

10.000:1

Διάρκεια ζωής λάμπας /
laser (σε ώρες) σε κανονική /
οικονομική λειτουργία
Λόγος απόστασης σε εγγενή
λόγο διάστασης

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

1,48 - 1,77:1

1,38 - 2,24:1

1,38 - 2,24:1

1,38 - 2,24:1

Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας
(διαγώνια)

30 - 300"

30 - 300"

33 - 280"

30 - 300"

Zoom

Μη αυτόματο x1,2

Μη αυτόματο x1,6

Μη αυτόματο x1,6

Μη αυτόματο x1,6

Κατακόρυφη διόρθωση
keystone
Οριζόντια διόρθωση keystone

Αυτόματη ±30°
Μη αυτόματη ±30°

Αυτόματη ±30°
Μη αυτόματη ±30°

Αυτόματη ±30°
Μη αυτόματη ±30°

Αυτόματη ±30°
Μη αυτόματη ±30°

Μετατόπιση φακού

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Έξοδος ηχείων

16 W

16 W

16 W

16 W

Δυνατότητα διασύνδεσης

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA,
Composite RCA, S-Video,
USB τύπου B, USB τύπου A,
HDMI x 2, RS-232C

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA,
Composite RCA, S-Video,
USB τύπου B, USB τύπου A,
HDMI x 2, RS-232C

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA,
Composite RCA, S-Video,
USB τύπου B, USB τύπου A,
HDMI x 2, RS-232C

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA,
Composite RCA, S-Video,
USB τύπου B, USB τύπου A,
HDMI x 2, RS-232C

Δυνατότητα διασύνδεσης ήχου Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος
mini x 2, στερεοφωνική έξοδος
mini, είσοδος μικροφώνου

Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος
mini x 2, στερεοφωνική έξοδος
mini, είσοδος μικροφώνου

Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος
mini x 2, στερεοφωνική έξοδος
mini, είσοδος μικροφώνου

Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος
mini x 2, στερεοφωνική έξοδος
mini, είσοδος μικροφώνου

Δικτύωση

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

Λύσεις λογισμικού Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook

Άλλα χαρακτηριστικά

Προβολή μέσω USB 3 σε 1,
ρυθμιστικό σίγασης ήχου /
εικόνας, αυτόματη μείωση
φωτεινότητας λάμπας,
λειτουργία διαιρούμενης
οθόνης, λειτουργία κωδικού
QR, λειτουργία αντιγραφής
OSD, παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή

Προβολή μέσω USB 3 σε 1,
ρυθμιστικό σίγασης ήχου /
εικόνας, αυτόματη μείωση
φωτεινότητας λάμπας,
λειτουργία διαιρούμενης
οθόνης, λειτουργία κωδικού
QR, λειτουργία αντιγραφής
OSD, παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή

Προβολή μέσω USB 3 σε 1,
ρυθμιστικό σίγασης ήχου /
εικόνας, αυτόματη μείωση
φωτεινότητας λάμπας,
λειτουργία διαιρούμενης
οθόνης, λειτουργία κωδικού
QR, λειτουργία αντιγραφής
OSD, παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή

Προβολή μέσω USB 3 σε 1,
ρυθμιστικό σίγασης ήχου /
εικόνας, αυτόματη μείωση
φωτεινότητας λάμπας,
λειτουργία διαιρούμενης
οθόνης, λειτουργία κωδικού
QR, λειτουργία αντιγραφής
OSD, παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή

Επίπεδο θορύβου (dB)
σε κανονική / οικονομική
λειτουργία
Βάρος (κ.)

37 / 29

37 / 29

37 / 29

37 / 29

2,7

2,9

2,9

2,9

Διαστάσεις χωρίς τα
στηρίγματα (Π x Β x Υ σε χιλ.)

297 x 244 x 87

297 x 269 x 87

297 x 269 x 87

297 x 269 x 87

Κατανάλωση ενέργειας
σε κανονική / οικονομική
λειτουργία

287 W / 215 W

287 W / 215 W

287 W / 215 W

287 W / 215 W

Κατανάλωση ισχύος σε
κατάσταση αναμονής, επικ.
απενεργοποιημένη

0,26 W

0,26 W

0,26 W

0,26 W

29

Μοντέλο

EB-G7000W

EB-G7200W

EB-G7400U

EB-G7800

EB-G7900U

Ανάλυση

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

WUXGA (1920 x 1200)

XGA (1024 x 768)

WUXGA (1920 x 1200)

Εγγενής λόγος διάστασης

16:10

16:10

16:10

4:3

16:10

Απόδοση έγχρωμου φωτισμού
(lumen) σε κανονική /
οικονομική λειτουργία

6.500 / 5.915

7.500 / 6.000

5.500 / Δ/Ι

8.000 / 6.400

7.000 / 5.600

Λόγος αντίθεσης

50.000:1

50.000:1

50.000:1

50.000:1

50.000:1

Διάρκεια ζωής λάμπας /
laser (σε ώρες) σε κανονική /
οικονομική λειτουργία
Λόγος απόστασης σε εγγενή
λόγο διάστασης

3.000 / 4.000

3.000 / 4.000

4.000 / Δ/Ι

3.000 / 4.000

3.000 / 4.000

1,44 - 2,33

1,44 - 2,33

1,44 - 2,33

1,47 - 2,38

1,44 - 2,33

Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας
(διαγώνια)

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

Zoom

Οπτικό x1,6

Οπτικό x1,6

Οπτικό x1,6

Οπτικό x1,6

Οπτικό x1,6

Κατακόρυφη διόρθωση
keystone
Οριζόντια διόρθωση keystone

Μη αυτόματη ±45°
Μη αυτόματη ±30°

Μη αυτόματη ±45°
Μη αυτόματη ±30°

Μη αυτόματη ±45°
Μη αυτόματη ±30°

Μη αυτόματη ±45°
Μη αυτόματη ±30°

Μη αυτόματη ±45°
Μη αυτόματη ±30°

Μετατόπιση φακού

± 67% κατακόρυφα
± 30% οριζόντια

± 67% κατακόρυφα
± 30% οριζόντια

± 67% κατακόρυφα
± 30% οριζόντια

± 57% κατακόρυφα
± 30% οριζόντια

± 67% κατακόρυφα
± 30% οριζόντια

Έξοδος ηχείων

10 W

10 W

10 W

10 W

10 W

Δυνατότητα διασύνδεσης

USB 2.0 τύπου A, USB 2.0
τύπου B (μόνο για υπηρεσία),
RS-232C, διασύνδεση Ethernet
(100 Base-TX / 10 Base-T),
είσοδος VGA, έξοδος VGA,
είσοδος DVI, είσοδος BNC,
HDBaseT, HDMI

USB 2.0 τύπου A, USB 2.0
τύπου B (μόνο για υπηρεσία),
RS-232C, διασύνδεση Ethernet
(100 Base-TX / 10 Base-T),
είσοδος VGA, έξοδος VGA,
είσοδος DVI, είσοδος BNC,
HDBaseT, HDMI

USB 2.0 τύπου A, USB 2.0
τύπου B (μόνο για υπηρεσία),
RS-232C, διασύνδεση Ethernet
(100 Base-TX / 10 Base-T),
είσοδος VGA, έξοδος VGA,
είσοδος DVI, είσοδος BNC,
HDBaseT, HDMI (HDCP 2.2)

USB 2.0 τύπου A, USB 2.0
τύπου B (μόνο για υπηρεσία),
RS-232C, διασύνδεση Ethernet
(100 Base-TX / 10 Base-T),
είσοδος VGA, έξοδος VGA,
είσοδος DVI, είσοδος BNC,
HDBaseT, HDMI

USB 2.0 τύπου A, USB 2.0
τύπου B (μόνο για υπηρεσία),
RS-232C, διασύνδεση Ethernet
(100 Base-TX / 10 Base-T),
είσοδος VGA, έξοδος VGA,
είσοδος DVI, είσοδος BNC,
HDBaseT, HDMI (HDCP 2.2)

Δυνατότητα διασύνδεσης ήχου Στερεοφωνική είσοδος
mini x 3, στερεοφωνική
έξοδος mini

Στερεοφωνική είσοδος
mini x 3, στερεοφωνική
έξοδος mini

Στερεοφωνική είσοδος
mini x 3, στερεοφωνική
έξοδος mini

Στερεοφωνική είσοδος
mini x 3, στερεοφωνική
έξοδος mini

Στερεοφωνική είσοδος
mini x 3, στερεοφωνική
έξοδος mini

Δικτύωση

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

Λύσεις λογισμικού Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
έλεγχος web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
έλεγχος web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
έλεγχος web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
έλεγχος web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
έλεγχος web

Άλλα χαρακτηριστικά

Κατακόρυφη προβολή*,
μηχανικό zoom, εστίαση
και μετατόπιση φακού,
μνήμη φακού, εναλλάξιμες
επιλογές φακού όπως
φακός UST μηδενικής
μετατόπισης, λειτουργία
διαιρούμενης οθόνης,
λειτουργία προγράμματος,
διόρθωση σημείου και
τόξου, λειτουργία χρωμάτων
DICOM, περιλαμβάνεται
κάλυμμα καλωδίου

Κατακόρυφη προβολή*,
μηχανικό zoom, εστίαση
και μετατόπιση φακού,
μνήμη φακού, εναλλάξιμες
επιλογές φακού όπως
φακός UST μηδενικής
μετατόπισης, λειτουργία
διαιρούμενης οθόνης,
λειτουργία προγράμματος,
διόρθωση σημείου και
τόξου, λειτουργία χρωμάτων
DICOM, περιλαμβάνεται
κάλυμμα καλωδίου

Κατακόρυφη προβολή*,
μηχανικό zoom, εστίαση και
μετατόπιση φακού, μνήμη
φακού, εναλλάξιμες επιλογές
φακού όπως φακός UST
μηδενικής μετατόπισης,
βελτίωση 4K, λειτουργία
διαιρούμενης οθόνης,
λειτουργία προγράμματος,
διόρθωση σημείου και
τόξου, λειτουργία χρωμάτων
DICOM, περιλαμβάνεται
κάλυμμα καλωδίου

Κατακόρυφη προβολή*,
μηχανικό zoom, εστίαση
και μετατόπιση φακού,
μνήμη φακού, εναλλάξιμες
επιλογές φακού όπως
φακός UST μηδενικής
μετατόπισης, λειτουργία
διαιρούμενης οθόνης,
λειτουργία προγράμματος,
διόρθωση σημείου και
τόξου, λειτουργία χρωμάτων
DICOM, περιλαμβάνεται
κάλυμμα καλωδίου

Κατακόρυφη προβολή*,
μηχανικό zoom, εστίαση και
μετατόπιση φακού, μνήμη
φακού, εναλλάξιμες επιλογές
φακού όπως φακός UST
μηδενικής μετατόπισης,
βελτίωση 4K, λειτουργία
διαιρούμενης οθόνης,
λειτουργία προγράμματος,
διόρθωση σημείου και
τόξου, λειτουργία χρωμάτων
DICOM, περιλαμβάνεται
κάλυμμα καλωδίου

Επίπεδο θορύβου (dB)
σε κανονική / οικονομική
λειτουργία

39 / 31

39 / 31

39 / 31

39 / 31

39 / 31

Βάρος (κ.)

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

Διαστάσεις χωρίς τα
στηρίγματα (Π x Β x Υ σε χιλ.)

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

Κατανάλωση ενέργειας
σε κανονική / οικονομική
λειτουργία
Κατανάλωση ισχύος σε
κατάσταση αναμονής, επικ.
απενεργοποιημένη

515 W / 477 W

572 W / 477 W

572 W / 477 W

572 W / 477 W

572 W / 477 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

* Η κατακόρυφη διάταξη προβολής μειώνει τη διάρκεια ζωής της λάμπας στις 2.000 ώρες
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Εξαρτήματα για ευρύ φάσμα εφαρμογών

WUXGA (1920 x 1200)

Κάθε περιβάλλον είναι διαφορετικό. Το ίδιο και οι παρουσιάσεις. Γι' αυτό προσφέρουμε
μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες σας. Διαθέτουμε από
φίλτρα, λάμπες και βάσεις οροφής έως οθόνες και φακούς, χάρη στα οποία μπορείτε
εύκολα να σχεδιάσετε το πακέτο του βιντεοπροβολέα που εξυπηρετεί τις ανάγκες του
περιβάλλοντος ή του ακροατηρίου σας.

16:10
7.000 / 5.600

50.000:1
3.000 / 4.000
1,44 - 2,33
50 - 300"
Οπτικό x1,6
Μη αυτόματη ±45°
Μη αυτόματη ±30°
± 67% κατακόρυφα
± 30% οριζόντια
10 W
USB 2.0 τύπου A, USB 2.0
τύπου B (μόνο για υπηρεσία),
RS-232C, διασύνδεση Ethernet
(100 Base-TX / 10 Base-T),
είσοδος VGA, έξοδος VGA,
είσοδος DVI, είσοδος BNC,
HDBaseT, HDMI (HDCP 2.2)

Στερεοφωνική είσοδος
mini x 3, στερεοφωνική
έξοδος mini
LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
έλεγχος web
Κατακόρυφη προβολή*,
μηχανικό zoom, εστίαση και
μετατόπιση φακού, μνήμη
φακού, εναλλάξιμες επιλογές
φακού όπως φακός UST
μηδενικής μετατόπισης,
βελτίωση 4K, λειτουργία
διαιρούμενης οθόνης,
λειτουργία προγράμματος,
διόρθωση σημείου και
τόξου, λειτουργία χρωμάτων
DICOM, περιλαμβάνεται
κάλυμμα καλωδίου

Γνήσιες λάμπες Epson

Εξαρτήματα για στερέωση

Εξασφαλίστε τις καλύτερες, φωτεινότερες και
πιο σταθερές εικόνες για μεγαλύτερο διάστημα
με τις γνήσιες λάμπες Epson. Κατασκευάζονται
και μεταφέρονται σε συνθήκες αυστηρών
συστημάτων ελέγχου ποιότητας, που
διασφαλίζουν την καλύτερη ποιότητα εικόνας,
μεγιστοποιούν την αξιοπιστία, ελαχιστοποιούν
τη συντήρηση και προσφέρουν συνεχή
ολοκληρωμένη κάλυψη εγγύησης.

Προσαρμόστε το βιντεοπροβολέα σας τέλεια
στο χώρο σας και εξασφαλίστε ευελιξία και
ασφάλεια με τα στηρίγματα οροφής κατά
παραγγελία.

Ενεργά ηχεία

Κουτί ελέγχου και σύνδεσης

Αυτά τα μικρά ηχεία προσφέρουν δυνατό ήχο
σε οποιαδήποτε λύση για χώρους συσκέψεων.
Τα ενεργά ηχεία ELPSP02 (με ενσωματωμένους
ενισχυτές και ήχο 30 W) επιτρέπουν σε όλους
τους εκπαιδευόμενους στην αίθουσα να ακούν
καθαρά το μάθημά σας, βελτιώνοντας την
εμπειρία εκμάθησης.

Απολαύστε νέο βαθμό δυνατοτήτων
διασύνδεσης και ελέγχου κατά την προβολή
στην αίθουσα διδασκαλίας με το κουτί ελέγχου
και συνδέσεων ELPCB02. Ένα βολικό κουτί
χειριστηρίων ήχου και εικόνας, στερεωμένο
σε τοίχο για τους βιντεοπροβολείς κοντινής
και εξαιρετικά κοντινής απόστασης της
Epson. Υποστηρίζει μια σειρά από συσκευές
και διευκολύνει περισσότερο από ποτέ
τη λειτουργία των πηγών ήχου / βίντεο
που διαθέτετε, συμπεριλαμβανομένης της
προβολής των πιο πρόσφατων δημοφιλών
κινητών συσκευών υψηλής ανάλυσης
με δυνατότητα MHL.

Προσαρμογέας ασύρματου LAN ELPAP10

Σειρά EB-5 – ELPMB23, ELPMB45
Σειρά EB-9 – ELPMB23
Σειρά EB-2000 – ELPMB23

Κάντε γρήγορες και ασφαλείς παρουσιάσεις
μέσω του EasyMP Network Projection ή
της εφαρμογής iProjection της Epson με
τη βοήθεια αυτού του προσαρμογέα USB
εύκολης εγκατάστασης.

39 / 31

12,7
525 x 472 x 189
572 W / 477 W

0,3 W
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Έως και

ΦΩΤΕΙΝΟΤΕΡΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ

2

με τους Προβολείς της Epson1

Η έρευνα διεξήχθη από τη Futuresource Consulting Limited από το 2001 έως το 2015.
Σε σύγκριση με τους κορυφαίους προβολείς οικιακής ψυχαγωγίας DLP μονού chip. Οι βιντεοπροβολείς Epson 720p είναι 3 φορές φωτεινότεροι.
Οι βιντεοπροβολείς Epson 1.080p είναι σταθερά δύο και έως τρεις φορές φωτεινότεροι. Σύμφωνα με τα στοιχεία της NPD από τον Ιούλιο του 2011
μέχρι και τον Ιούνιο του 2012. Η φωτεινότητα των χρωμάτων (απόδοση έγχρωμου φωτισμού) υπολογίζεται σύμφωνα με το πρότυπο IDMS 15.4.
Η φωτεινότητα των χρωμάτων ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την τοποθεσία
www.epson.gr/CLO
3
Σύγκριση κορυφαίου στην κατηγορία του μοντέλου επίπεδης οθόνης 70” ανάλυσης 4k (με τις καλύτερες πωλήσεις, σε μονάδες, με εξαίρεση τις
πωλήσεις σε ξενοδοχεία, σύμφωνα με τα δεδομένα των Διανομέων PMA για τη Βόρεια Αμερική, αναφορικά με τις πωλήσεις μεταξύ ΙανουαρίουΣεπτεμβρίου 2015) σε διάταξη με στιλ αίθουσας διδασκαλίας πλάτους 6,7 μ. x βάθους 8,2 μ. Όταν τους ζητήθηκε να καταγράψουν έξι σύντομα στοιχεία
πληροφοριών από προβαλλόμενες διαφάνειες, το 58% των μαθητών, ηλικίας 12-22, αντέγραψε τουλάχιστον το ένα από τα στοιχεία εσφαλμένα. Βάσει
αμερικανικής έρευνας που διεξήχθη από τη Radius Research, τον Απρίλιο του 2016.
4
Μέγεθος οθόνης έως 500" με βάση τους βιντεοπροβολείς εγκατάστασης της Epson.
5
Το Miracast® είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες συσκευές που υποστηρίζουν Android 4.2+ και Microsoft Windows 8.1+. Το Intel® WiDi απαιτεί ένα σύστημα
με δυνατότητα Intel WiDi-που θα λειτουργεί με Microsoft Windows 7+.
6
Δεν διατίθεται σε όλα τα προϊόντα, ελέγξτε τις προδιαγραφές στις σελίδες 24–31.
7
Οι προσφορές εγγύησης δεν διατίθενται για όλες τις χώρες. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Epson.
1
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Epson ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.epson.gr
Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 210-8099499
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr
Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

