Rozwiązania do wyświetlania obrazu dla placówek edukacyjnych

Nowoczesne
standardy nauki
dla nowego
pokolenia
słuchaczy
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Inspiracja dla nowego
pokolenia uczniów
i studentów
Projektory edukacyjne firmy Epson wzbogacają nowoczesne
środowiska nauczania, wyzwalając kreatywność, inspirując
oraz przyciągając uwagę uczniów i studentów. Nasze produkty
stanowią znakomite rozwiązanie dla każdej sali do nauki
— od małych, interaktywnych klas lekcyjnych po duże sale
wykładowe. Oferują znakomitą jakość obrazu, wszechstronne
funkcje i łatwość obsługi, sprawdzając się bez względu na
liczbę odbiorców. W przeciwieństwie do standardowych
wyświetlaczy płaskoekranowych wszystkie nasze projektory
umożliwiają też skalowanie obrazu, zapewniając każdemu
widzowi doskonały odbiór.
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Rozmiar obrazu ma znaczenie
Projektory firmy Epson umożliwiają
wyświetlanie skalowalnych obrazów
o przekątnej do 500 cali. Wyświetlany obraz
pozwala maksymalne angażować uczniów
i studentów w pomieszczeniach dowolnych
rozmiarów, bez ograniczeń typowych
dla wyświetlaczy płaskoekranowych.
Można generować obraz w optymalnym
rozmiarze i zapewniać wszystkim odbiorcom
znakomity widok bez potrzeby powiększania
obrazu i utraty ważnych treści.

Najlepsza technologia

Skuteczniejsza nauka

Łatwość udostępniania informacji

Firma Epson od 2001 r. jest uznawana
za najlepszego producenta projektorów
na świecie1 i nietrudno dostrzec dlaczego.
Nasza technologia 3LCD pozwala
generować obrazy nawet trzykrotnie
jaśniejsze niż zapewniają to projektory
konkurencji2. Ponadto każdy w pełni
funkcjonalny projektor firmy Epson
stanowi kompleksowe rozwiązanie
spełniające specyficzne wymagania
edukacyjne każdego z klientów.

Funkcje umożliwiające rysowanie
i zamieszczanie uwag bezpośrednio na
całym wyświetlanym obrazie zwiększają
interaktywność prowadzonych zajęć.
Łącząc interaktywną obsługę dotykową
i za pomocą dwóch piór z opcjonalnymi
funkcjami przesyłania strumieniowego
i udostępniania treści, można stworzyć
naturalne środowisko nauczania, które
przyciąga uwagę uczniów i studentów oraz
zapewnia naprawdę skuteczną naukę.

Wszystkie nasze projektory są wyposażone
w różnego rodzaju złącza oraz są łatwe
do skonfigurowania i proste w obsłudze,
a kompleksowy zestaw funkcji i aplikacji
sprawia, że udostępnianie informacji
jest łatwe i interesujące. Urządzenia
te zapewniają różne możliwości
komunikacji — od szybkiego łączenia się
z komputerami wszystkich uczestników
zajęć po bezprzewodowy dostęp do
smartfonów i tabletów — dzięki czemu
skuteczniej przyciągają uwagę odbiorców
i zwiększają ich zaangażowanie w naukę.
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Rozmiar obrazu ma
znaczenie
Dostosowanie rozmiaru obrazu do wielkości pomieszczenia
może mieć duży wpływ na poziom koncentracji, przyjemności
z oglądania i zrozumienia treści. W przeciwieństwie do
monitorów nasze projektory umożliwiają skalowanie obrazu,
dzięki czemu — niezależnie od wielkości pomieszczenia —
każdy uczeń i student ma zapewniony znakomity odbiór bez
utraty jakości obrazu i potrzeby ciągłej regulacji powiększenia.

Idealny ekran dla każdego
pomieszczenia
Według najnowszych badań firmy Radius
Research 58% uczniów lub studentów
w typowej sali lekcyjnej nie jest w stanie
odczytać wszystkich treści z wyświetlacza
płaskoekranowego o przekątnej 70 cali3.
Skalowalne wyświetlacze firmy Epson
można dostosować do wymogów każdego
otoczenia — ekrany o przekątnej do 100
cali są przeznaczone do stosowania w
naszych interaktywnych rozwiązaniach do
nauczania, a ekrany o przekątnej do 500
cali są stosowane w przypadku projektorów
instalacyjnych4.
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%

uczniów i studentów nie jest w
stanie odczytać wszystkich treści
z wyświetlacza płaskoekranowego
3
o przekątnej 70 cali

Należy zadbać o optymalny rozmiar ekranu, aby wyświetlany
na nim obraz z komputera był widoczny dla każdego
(na przykładzie pomieszczenia o wymiarach 4x3 metrów).

Wyświetlacz

60"

Wyświetlacz 60-calowy
jest porównywalny do
monitora 14"

Wyświetlacz

100"
Wyświetlacz 100-calowy
jest porównywalny do
monitora 25,2"

Optymalna odległość od wyświetlanego
obrazu
Projektory firmy Epson umożliwiają
wyświetlanie obrazów w różnych
rozdzielczościach, z Full HD włącznie,
zapewniając naturalne powielanie
zawartości ekranów laptopów i urządzeń
mobilnych. Wyświetlacze płaskoekranowe
mogą powiększać obraz jedynie poprzez
stosowanie zoomu, co nieuchronnie
prowadzi do utraty jakości i części treści,
natomiast nasze projektory po prostu
wyświetlają większy obraz o znakomitej
jakości, zachowując 100% zawartych
na nim treści.
Łatwe oglądanie
W przypadku płaskoekranowych
wyświetlaczy RGB obraz oglądany z bliska
przez dłuższy czas może wydawać się
rozpikselizowany, co może narażać oczy
na dodatkowe zmęczenie. Projektory
Epson generują obraz cechujący się
mniejszą pikselizacją niż w przypadku
wyświetlaczy płaskoekranowych, co
sprawia, że wyświetlane przez nie materiały
można oglądać komfortowo przez
dłuższy czas, nawet w jasno oświetlonych
pomieszczeniach.
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Na przykładzie typowego pomieszczenia o długości 6 metrów

Wyświetlacz
płaskoekranowy

Wyświetlacze Epson

Jasne pomieszczenie Ciemne pomieszczenie

Brak refleksów
Nasze projektory wyświetlają treści
bez zbędnych refleksów nawet w jasno
oświetlonych pomieszczeniach do nauki.
Obrazy są żywe, wyraźne i pozbawione
refleksów, a funkcja automatycznej
regulacji jasności wykrywa poziom światła
w pomieszczeniu i dopasowuje do niego
jasność obrazu.
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Nawet

3-krotnie
jaśniejsze kolory niż
w jednoprocesorowych
projektorach DLP ,
bez efektu tęczy
2
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Wysoka jakość dzięki technologii
Nasza technologia 3LCD łączy wysoką
rozdzielczość, dużą jasność sięgającą
25000 lumenów i bogactwo kolorów,
umożliwiając wyświetlanie żywych,
atrakcyjnych obrazów nawet w jasno
oświetlonych salach lekcyjnych. Trzy
półprzewodnikowe panele optyczne
stanowiące trzon każdego projektora
umożliwiają bezproblemowe mieszanie
kolorów, zapewniając generowanie
pięknych, spójnych obrazów.

Technologia 3LCD firmy Epson —
kolory nawet trzykrotnie jaśniejsze niż w
przypadku technologii konkurencyjnych2

Projektory konwencjonalne wyposażone
w jednoprocesorową technologię DLP

Wysoki poziom jasności

Wyższy kontrast, wyjątkowa wyrazistość

Warto inspirować uczniów i studentów
oraz przyciągać ich uwagę, ożywiając
zajęcia poprzez wyświetlanie najjaśniejszych,
najbardziej kolorowych obrazów. Jasność
naszych projektorów łatwo jest zmierzyć,
gdyż podajemy prawdziwe poziomy
natężenia światła zarówno barwnego, jak
i białego naszych projektorów. Niezależnie
od tematyki można liczyć na ten poziom
jasności przy wyświetlaniu wszelkich treści
na całym ekranie.

Wysokie współczynniki kontrastu, nawet
50 000:1, umożliwiają wyświetlanie
wszystkich szczegółów nawet na
największych ekranach. Tak wysoki
współczynnik kontrastu oznacza, że
najjaśniejsza biel jest 50 tys. razy jaśniejsza
niż najgłębsza czerń — takie zróżnicowanie
pozwala ożywić wszelkie wyświetlane treści
dzięki niewiarygodnej, wręcz krystalicznej
wyrazistości szczegółów.

Do

Idealnie wyraźna projekcja dzięki
rozdzielczości Full HD

ŻYWSZE
KOLORY
dzięki projektorom firmy Epson 2

Nasze projektory Full HD WUXGA odtwarzają
nawet najdrobniejsze szczegóły obrazu,
dodając wyrazistości każdym zajęciom.
wyraźniejszy tekst i obrazy w wysokiej
rozdzielczości są łatwiejsze w odbiorze dla
oka, skuteczniej przekazując zamierzony
komunikat, zarówno w przypadku zajęć
interaktywnych dla małych grup, gdy obraz
ogląda się z bliska, jak i podczas zajęć dla
większej widowni, prowadzonych w dużych
salach wykładowych.

Wierne odwzorowanie
kolorów, piękne szczegóły
Nasze technologie 3LCD generują obrazy w wysokiej rozdzielczości
w żywych, realistycznych kolorach, zapewniając taki poziom jasności,
dzięki któremu prezentacje są czytelne i zajmujące, nawet w dobrze
oświetlonych pomieszczeniach do nauki. Obrazy są nawet trzykrotnie
jaśniejsze niż w przypadku jednoprocesorowych projektorów DLP2.
Projektory wyposażone w te technologie osiągają taki poziom jakości,
są tak wszechstronne i tak wspierają kreatywność, że wyświetlacze
płaskoekranowe nie stanowią dla nich żadnej konkurencji.
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Interaktywność
i współpraca
Nasze interaktywne systemy do nauczania zamieniają każde
pomieszczenie w środowisko inspirujące do współpracy. Dzięki
ekranom o przekątnej do 100 cali, zapewniającym wyraźny odbiór
z dowolnego miejsca w pomieszczeniu, udział w procesie nauczania
może wziąć każdy. Nauczyciele mogą stosować interektywne
metody nauczania zgodne z oczekiwaniami i możliwościami
dzisiejszych zaawansowanych technicznie uczniów i studentów.

Lepsze interakcje

Planowanie lekcji i współpraca

Projektory można w prosty sposób
obsługiwać dotykowo lub za pomocą
jednego z dwóch bardzo wrażliwych
interaktywnych piór z twardą lub miękką
końcówką przystosowaną do różnych
powierzchni, co umożliwia bardziej naturalne
pisanie. Dzięki tym opcjom obsługi można
nanosić uwagi na całym interaktywnym
ekranie, co pozwala aktywnie uczestniczyć
w zajęciach i współpracować z innymi.
Można łatwo przypisywać oddzielne atrybuty,
pisać piórem i ścierać zapisane treści
palcem, a nawet intuicyjnie powiększać,
przesuwać i przewijać obrazy palcami.
Dłuższy czas pracy baterii pozwala skrócić
przerwy w zajęciach do minimum. Niektóre
modele projektorów oferują też funkcję
Gesture Presenter, która zapewnia płynny
przebieg zajęć.

Nasze bezpłatne oprogramowanie
EasyMP Multi-PC Projection pozwala łatwo,
bezprzewodowo udostępniać wyświetlane
treści z urządzeń zainstalowanych w sali
lekcyjnej. Wszystkie podłączone urządzenia
można zobaczyć na liście miniatur, a
po wybraniu źródeł można udostępnić
wyświetlony na nich obraz wszystkim
uczniom. Niektóre projektory są oferowane
z licencją na oprogramowanie SMART
Notebook®, co umożliwia prowadzenie
jeszcze bardziej dynamicznych zajęć.

Funkcja wyświetlania z kilku
komputerów i funkcja moderatora
Funkcje te umożliwiają prezentowanie
treści z wielu urządzeń podłączonych do
projektora przez połączenie sieciowe lub
bezprzewodowo. Zwiększają zakres kontroli
nad przebiegiem zajęć oraz możliwości
udostępniania treści zarówno przez nauczycieli,
jak i uczniów oraz studentów. Jeszcze większą
swobodę i elastyczność zapewnia to, że
możliwość prezentowania swoich koncepcji
w trakcie zajęć może mieć każdy, nawet osoby,
których nie ma w sali lekcyjnej.

Interaktywność wielu ekranów
Jednoczesne wykorzystanie dwóch
interaktywnych rozwiązań do nauczania
firmy Epson umożliwia przeprowadzenie
naprawdę ciekawych zajęć. Pozwala to
stworzyć ogromną, obsługiwaną bez
problemu interaktywną powierzchnię,
na której można przedstawić dosłownie
każdy aspekt omawianego tematu. Dzięki
funkcji dzielenia ekranu można na nim
równocześnie wyświetlać treści z dwóch
źródeł, w tym z wizualizera.
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Nanoszenie notatek bez użycia
komputera
Notatki można nanosić, udostępniać,
omawiać i drukować po prostu poprzez
korzystanie z wyświetlanych na ekranie
elementów sterujących, bez podłączania
się do komputera, co ułatwia skupienie
się na temacie.

Niektóre funkcje są dostępne tylko w wybranych produktach — dane na ten temat można znaleźć w danych technicznych na stronach 24-31.
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Rozwiązania
wspomagające naukę
Środowisko nauczania ulega zmianom, gdyż rosną oczekiwania
i możliwości uczniów i studentów, którzy błyskawicznie opanowują
nowe technologie. Szeroka gama rozwiązań interaktywnych oraz
możliwość podłączania różnych urządzeń ułatwia opracowywanie
i prowadzenie innowacyjnych zajęć z wykorzystaniem technologii
sieciowych — zajęć, które naprawdę inspirują, motywują i angażują
osoby uczące się.

Wyświetlacz ułatwiający dostęp
Dostęp do funkcji i elementów sterujących
projektora zapewnia jeden czytelny ekran
główny — ten ułatwiający obsługę pulpit
pozwala zmienić źródło treści, oferuje też
wiele innych możliwości, zapewniając przez
cały czas płynny przebieg prezentacji i zajęć.

Lustrzane odbicie ekranu
Można zaoszczędzić czas, wysyłając treści
bezpośrednio ze swojego urządzenia
na ekran projektora, bez połączenia
sieciowego. Oprogramowanie do tworzenia
lustrzanego odbicia ekranu obsługuje
technologie Miracast® i Intel WiDi5. Działa,
nawiązując bezpośrednie, równorzędne
połączenie Wi-Fi na potrzeby przesyłania
strumieniowego i udostępniania.

Oprogramowanie EasyMP Multi-PC
Projection
Oprogramowanie to pozwala łatwo
udostępniać treści przez sieć. Można do
niej podłączyć nawet 50 komputerów,
a nauczyciel może potem wybierać na raz
maksymalnie cztery z nich i, korzystając
z funkcji Moderator, jednocześnie wyświetlać
pobrane z nich treści na ekranie.
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Aplikacja Epson iProjection
Aplikacja ta pozwala połączyć się
bezprzewodowo z projektorem sieciowym,
prezentować treści bezpośrednio
z mobilnego urządzenia z systemem
iOS lub Android oraz łatwiej komunikować
się z uczącymi się i zachęcać ich do
dyskusji. Funkcja nanoszenia notatek
ułatwia modyfikowanie obrazu widocznego
na ekranie w czasie rzeczywistym za
pomocą pióra cyfrowego, zakreślacza
i gumki

1

Podłącz swoje urządzenie
mobilne do sieci projektora

Współpraca i interaktywność
z wykorzystaniem rozwiązań firmy
SMART
Nawiązaliśmy współpracę z czołowym
producentem oprogramowania, firmą
SMART, aby móc zaoferować dwie opcje,
które pomagają nauczycielom stworzyć
naprawdę dynamiczną salę lekcyjną.
Zestaw projektora interaktywnego
stanowi połączenie projektora firmy Epson
z oprogramowaniem SMART Notebook,
natomiast zestaw tablicy interaktywnej
zawiera uniwersalne rozwiązanie SMART
z krótkoogniskowym projektorem firmy
Epson.

Aplikacja Epson iProjection
na Chromebooki
Nauczyciel może poruszać się po
pomieszczeniu i bez trudu przesyłać
bezprzewodowo treści z Chromebooka
na klasowy projektor. Można wyświetlać
treści z jednego Chromebooka za pomocą
aplikacji Epson iProjection na Chromebooki
lub korzystać z aplikacji Epson Multi-PC
Projection z funkcją Moderator, która pozwala
wybierać i wyświetlać treści jednocześnie
nawet z czterech Chromebooków.

2

Uruchom aplikację i wybierz
podłączony projektor

3

Wybierz stronę internetową,
dokument lub zdjęcie do
wyświetlenia i rozpocznij
prezentację

Zdalne sterowanie
Oprogramowanie Epson EasyMP Network
Monitor to praktyczne narzędzie, które
pozwala administratorom sieci, infrastruktury
informatycznej i obiektów monitorować
jednocześnie wiele projektorów, sprawdzać
ich stan i sterować nimi z jednego źródła.
Za jego pomocą można zdalnie włączać,
wyłączać i przełączać źródła sygnału
wejściowego, a także wykorzystywać
wtyczkę Message Broadcasting w celu
ręcznego lub zgodnego z harmonogramem
wysyłania komunikatów w formacie JPEG
do jednego lub więcej projektorów.

Niektóre funkcje są dostępne tylko w wybranych produktach — dane na ten temat można znaleźć w danych technicznych na stronach 24-31.
© 2015 Google Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Google i logo Google są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Google Inc.
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Projektory o ultrakrótkim rzucie

Zachęcanie uczniów
i studentów do interakcji
i nauki
Skalowalny ekran o przekątnej do 100 cali, wyposażony
w wiele prostych w obsłudze, lecz zaawansowanych funkcji,
pozwala zwiększyć elastyczność prowadzenia zajęć oraz
zaangażowanie uczniów i studentów. Rozwiązanie to
wyznacza nowy standard edukacji — pozwala stworzyć
środowisko nauczania, w którym osoby uczące się mają
znakomity widok na ekran z każdego miejsca w sali lekcyjnej,
mogą wprowadzać swoje uwagi na ekranie i nawet brać udział
w zajęciach za pomocą własnych urządzeń inteligentnych.

Czas eksploatacji
lampy — nawet

10 000
godzin

Znakomitej jakości obrazy, które
zapadają w pamięć
Wysokiej jakości obrazy przyciągają
uwagę uczniów i studentów, budząc
ich zainteresowanie i zachęcając do
autentycznego zaangażowania się
w zajęcia. Treści można prezentować
w różnych formatach, również
w panoramicznym, nawet w rozdzielczości
Full HD, a wysoki współczynnik kontrastu
do 16 000:1 dodaje obrazowi wyrazistości.
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Seria 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
Rozdzielczość Full HD
Interaktywność wielu ekranów

Inspiracja poprzez zaangażowanie

Więcej opcji podłączania

Możliwość pisania i rysowania oraz
dodawania uwag i odpowiedzi
bezpośrednio na ekranie nadaje nauczaniu
nowy wymiar. Nowe interaktywne pióra są
wygodniejsze w obsłudze, mają twardą lub
miękką końcówkę i zapewniają trzykrotnie
dłuższy czas pracy baterii. Niektóre
projektory można nawet obsługiwać
dotykowo, co jeszcze bardziej ułatwia
ich użytkowanie.

Trzy wejścia HDMI umożliwiają podłączenie
do projektora komputerów, odtwarzaczy
DVD, wizualizerów i innych urządzeń.
Nowy wyświetlacz, zapewniający dostęp
do najważniejszych funkcji i elementów
sterujących projektora, pozwala szybko
zmieniać źródła sygnału wejściowego
i utrzymać intensywne tempo zajęć.
Opcjonalna sieć Wi-Fi zapewnia
prowadzącemu jeszcze większą
swobodę poruszania się.

Bezproblemowa interaktywna
prezentacja

Duży wybór uczestników dyskusji

Tryb nanoszenia notatek bez użycia
komputera zapewnia natychmiastowy
dostęp do funkcji tablicy, umożliwiając
zachowanie koncentracji. Użytkownik
może też z poziomu projektora
bezpośrednio zarządzać podłączonym
wizualizerem.

Nowa konstrukcja pióra zapewniająca
wygodne pisanie, szybszą reakcję
iwiększą niezawodność
Trzy wejścia HDMI i opcjonalne złącze
bezprzewodowe
Wydajny wbudowany głośnik o mocy
16 W i wejście mikrofonu
Współczynnik kontrastu do 16 000:1
Przystosowane do współpracy z
oprogramowaniem SMART Notebook
Czas eksploatacji lampy: 10 000 godzin
(w trybie ekonomicznym)

Funkcja Multi-PC pozwala nawet 50
osobom uczestniczącym w zajęciach
wymieniać między sobą treści ze swoich
komputerów. Korzystając z funkcji
Moderator, nauczyciel może łatwo wybrać
na raz maksymalnie cztery spośród tych
osób i jednocześnie wyświetlić na ekranie
treści pobrane z ich komputerów.

Interaktywna prezentacja na dużą skalę
Zestawienie dwóch współpracujących
ze sobą bezproblemowo projektorów
umożliwia utworzenia jednego ogromnego,
wyjątkowo szerokiego, interaktywnego
ekranu. Interaktywność wielu ekranów
oznacza, że na całym obrazie można nadal
korzystać z funkcji interaktywnych.

Różne opcje ekranu
Funkcja dzielenia ekranu, która umożliwia
jednoczesne wyświetlanie na ekranie treści
z dwóch różnych źródeł (na przykład plan
lekcji z komputera i obraz lub film wideo
z wizualizera), pozwala pogłębić proces
nauczania.
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Projektory o krótkim rzucie

Prezentacje na wysokim
poziomie bez wysokich kosztów
Nasze elastyczne projektory o krótkim rzucie, oferujące doskonały
stosunek jakości do ceny, pozwalają wyświetlać znakomite,
inspirujące uczniów i studentów obrazy o przekątnej nawet 116
cali z odległości zaledwie 1,2 m. Te wszechstronne i ekonomiczne
urządzenia sprawiają, że udostępniane treści pobudzają
kreatywność i zwiększają zaangażowanie osób uczących się.

Większe, jaśniejsze obrazy

Łatwa konfiguracja i obsługa

Seria EB-5

Wielkoekranowe, jasne obrazy
w realistycznych kolorach, pełne
wyrazistych szczegółów, zapadają
w pamięć nawet w dobrze oświetlonych
salach lekcyjnych, stanowiąc znakomitą
pożywkę dla ciekawych świata umysłów.
W przeciwieństwie do wyświetlaczy
płaskoekranowych projektory firmy Epson
generują obraz skalowalny, który można
dostosować do wielkości pomieszczenia,
zapewniając uczniom i studentom zawsze
doskonały odbiór.

Łatwe połączenie poprzez kabel USB
„3 w 1” oraz proste tryby kolorów dają
możliwość optymalnego wykorzystania
urządzenia i wyświetlania treści z
komputerów PC oraz Mac. Można nawet
spersonalizować prezentowane materiały,
wyświetlając na nich niestandardowe logo
użytkownika.

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

Wyświetlaj obrazy
o przekątnej do

116"

z odległości 1,2 m
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EB-536Wi
Natężenie światła barwnego 3400 lm,
rozdzielczość WXGA
Wejście HDMI do odtwarzania cyfrowych
plików wideo i audio
Długi czas eksploatacji lampy (5000 godzin
w trybie zwykłym/10 000 godzin w trybie
ekonomicznym)
Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu
Wydajny wbudowany głośnik o mocy 16 W
i wejście mikrofonu
Zdalne monitorowanie i sterowanie przez
sieć
Jedno lub dwa pióra interaktywne,
narzędzia interaktywne
Instalacja bez sterowników i automatyczna
kalibracja

Proste podłączanie

Możliwość krótkiego rzutu

Podłączanie projektora do najnowszego
sprzętu cyfrowego jest proste, a dzięki
zgodności ze starszymi urządzeniami
analogowymi nie jest konieczna wymiana
całego wyposażenia na nowsze. Projektory
są wyposażone w oprogramowanie do
projekcji z kilku komputerów, dzięki czemu
można w tym samym czasie wyświetlać
bezprzewodowo treści z czterech różnych
urządzeń, takich jak tablet, smartfon i wiele
innych.

Istnieje teraz więcej możliwości wyboru
miejsca instalacji projektora. Można też
zaoszczędzić miejsce, wyświetlając obrazy
wielkoekranowe z bliska. Te kompaktowe
projektory można zamontować na ścianie,
suficie lub biurku i można je z łatwością
przenosić z jednego pomieszczenia do
innego. Funkcja korekcji geometrii obrazu
pozwala uzyskać idealny obraz, nawet
gdy projektor znajduje się pod kątem do
ekranu.

Kompleksowe rozwiązania, znakomity
stosunek jakości do ceny
Te uniwersalne rozwiązania zwiększają
wszechstronność nauczania
i zaangażowanie osób uczących się,
a ponadto cechuje je bardzo niski całkowity
koszt posiadania. Projektory wymagają
jedynie podstawowej konserwacji,
a długi czas eksploatacji lampy, sięgający
nawet 10 000 godzin, pozwala prowadzić
zajęcia bez kłopotów. Urządzenia są też
wyposażone w funkcje obniżające zużycie
energii, takie jak dynamiczna kontrola
lampy, która pozwala automatycznie
dostosowywać jasność do warunków,
oraz funkcja wyciszania dźwięku/obrazu,
która przyciemnia lampę o 70% podczas
przerw i dyskusji.

Interaktywność jako źródło inspiracji
Interaktywny projektor EB-536Wi pomaga
skłonić uczniów i studentów do aktywnego
uczestnictwa w zajęciach. Możliwość
bezpośredniego nanoszenia uwag i
zmian na obrazach za pomocą dwóch
precyzyjnych piór inspiruje i zachęca do
ścisłej współpracy. Łatwo jest przeglądać,
wybierać, przewijać i rysować obrazy,
zamieszczać na nich uwagi a także
zapisywać pomysły do wykorzystania w
ramach przyszłych zajęć.
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Projektory biurkowe

Wyrazisty obraz i możliwości
sterowania w każdych
warunkach
Te wszechstronne projektory można łatwo przenosić
z jednego pomieszczenia lekcyjnego do innego. Wyposażono
je też jednak w funkcje zasilania i złącza, które umożliwiają ich
zainstalowanie w jednym miejscu na dłuższy czas. Projektory
te wzbogacają zajęcia, umożliwiając wyświetlanie realistycznych,
wielkoekranowych obrazów i skalowanie ekranu. Upraszczają
też użytkownikom życie dzięki funkcjom takim jak podłączanie
za pomocą kodów QR6.
Seria EB-2000
Piękne obrazy w rozdzielczości Full HD
Projektory umożliwiają wyświetlanie
obrazów w żywych, realistycznych kolorach,
z mnóstwem szczegółów, nawet w jasno
oświetlonych pomieszczeniach. Urządzenia
posiadają różne rozdzielczości, nawet
WUXGA, która pozwala na wyświetlanie
w formacie panoramicznym i do której daje
się łatwo dostosować większość treści z
laptopów. Wysoki współczynnik kontrastu
15 000:1 dodaje obrazom jakości i
wyrazistości.

Przesyłanie strumieniowe
i udostępnianie treści
Łatwe w obsłudze funkcje do udostępniania
i strumieniowego przesyłania treści
z komputerów i urządzeń inteligentnych
pozwalają komunikować się z każdą osobą
przebywającą w pomieszczeniu do nauki
i poza nim. Należy do nich bezprzewodowa
sieć LAN, lustrzane odbicie ekranu oraz
funkcja do wyświetlania obrazu z wielu
komputerów, którą można wykorzystywać
do wyboru treści aż z 50 podłączonych
do sieci komputerów.

Znakomity wybór
Dzięki możliwości skalowania obrazu
nawet do 300 cali projektory te
stanowią znakomity wybór w przypadku
każdego środowiska do nauki. Dla
każdego pomieszczenia można dobrać
optymalny rozmiar ekranu, aby zapewnić
każdemu uczniowi i studentowi wyraźny,
szczegółowy, wolny od odblasków widok
całego ekranu.

Możliwość
podłączenia
w dowolnym
momencie
nawet

50

komputerów
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Funkcja Gesture Presenter
Funkcja Gesture Presenter pozwala
sterować najważniejszymi elementami
prezentacji, takimi jak przeglądanie stron.
Prezentacje można prowadzić płynnie,
używając rąk zamiast pilota i w ogóle
nie podchodząc do projektora.

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

Wiele opcji podłączania

Najwyższa jakość i wyrazistość obrazu

EB-2265U

Dwa porty HDMI przeznaczone do
wyświetlania na dużym ekranie treści
z małych urządzeń pozwalają wzbogacić
zajęcia o treści w wysokiej rozdzielczości.
Niektóre modele są wyposażone w złącze
HDBaseT do transmisji obrazu i dźwięku
przez jeden kabel.

Możliwość łatwego przenoszenia między
salami lekcyjnymi zapewnia większą
elastyczność niż w przypadku wyświetlaczy
płaskoekranowych. Funkcja dzielenia
ekranu pozwala wzbogacić możliwości
nauczania, a aplikacja iProjection
umożliwia bezpośrednie, bezprzewodowe
wyświetlanie treści z urządzeń mobilnych
z systemem iOS lub Android6.

Jasność 5500 lumenów, rozdzielczość
WUXGA

Znakomity stosunek jakości do ceny,
wysoka niezawodność
Projektory firmy Epson są bardzo
ekonomiczne, gdyż oferują w ramach
jednego rozwiązania funkcje do obsługi
tablicy, wielkiego ekranu i flipchartu.
Są też wyjątkowo niezawodne — czas
eksploatacji lampy i cykl konserwacji filtra
wynosi aż 10 000 godzin.

Standardowa i opcjonalna łączność Wi-Fi
2 porty HDMI (1 port MHL)
Automatyczna pionowa i pozioma korekcja
geometrii obrazu
Wyświetlanie treści z wielu komputerów
i funkcja dzielenia ekranu
Czas eksploatacji lampy: nawet 10 000
godzin w trybie ekonomicznym
Lustrzane odbicie ekranu — interfejs
Miracast
Funkcja Gesture Presenter
1 port HDBaseT

Rozdzielczość Full HD
w trybie panoramicznym do

WUXGA
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Mobilność

Przystępne cenowo,
zaawansowane rozwiązania
dla każdego pomieszczenia
lekcyjnego
Projektory te są kompaktowe, przenośne i wytrzymałe. Cechuje
je też znakomity stosunek jakości do ceny. W przeciwieństwie
do wyświetlaczy płaskoekranowych można je szybko, łatwo
i bezpiecznie przenosić pomiędzy pomieszczeniami lekcyjnymi.
Urządzenia te generują obrazy znakomitej jakości, są łatwe
w konfiguracji i obsłudze oraz umożliwiają wyświetlanie treści
wybranych z wielu różnych urządzeń.

Większe, jaśniejsze obrazy

Szybka, łatwa konfiguracja

Seria EB-9

Jaśniejsze, bardziej kolorowe prezentacje,
które wyróżniają się nawet w jasno
oświetlonych salach lekcyjnych, przyciągną
uwagę każdego ucznia i studenta,
niezależnie od tego, w którym miejscu
pomieszczenia siedzi. Model EB-955WH
pozwala wyświetlać nawet obrazy
panoramiczne, podnosząc atrakcyjność
każdego prezentowanego tematu.

Projektory te wyświetlają treści bardzo
wyraźnie, bez odblasków, na całym
ekranie — i to za każdym razem. Dzięki
funkcji pionowej i poziomej korekcji
geometrii obrazu umożliwiają wyświetlanie
obrazów bez żadnych deformacji, nawet
pod dużym kątem. Przywołanie zapisanych
w pamięci ustawień menu ekranowego
(OSD) z innych projektorów pozwala
zaoszczędzić czas.

EB-98H, EB-945H,
EB-955WH, EB-965H
EB-955WH
Jasność na poziomie 3200 lumenów,
rozdzielczość WXGA
Doskonałe odwzorowanie detali dzięki
współczynnikowi kontrastu 10 000:1
Niski poziom hałasu wentylatora
minimalizujący zakłócenia w nauce

Wiele opcji podłączania
Dzięki dwóm portom HDMI można
wzbogacić zajęcia o treści w wysokiej
rozdzielczości, a obsługa MHL pozwala
wyświetlać na dużym ekranie treści z
małych, mobilnych urządzeń. Za pomocą
inteligentnego złącza wykorzystującego
kod QR6 można podłączyć do projektora
najnowsze urządzenia cyfrowe, można też
nadal korzystać z urządzeń analogowych.
Podłączanie do sieci jest proste — służy do
tego port sieci LAN RJ45 oraz opcjonalne
złącze Wi-Fi.

Współczynnik kontrastu

10 000:1
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Podwójne wejście HDMI do odtwarzania
plików wideo i audio
Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu
Wbudowany głośnik 16 W
Funkcja obsługi sieci, opcjonalne złącze Wi-Fi
Możliwość korzystania z wizualizera USB
firmy Epson
Czas eksploatacji lampy: nawet 10 000
godzin w trybie ekonomicznym
Wyciszenie dźwięku/obrazu

Jasność do

3500
lumenów

Opcje nauczania
Funkcje oprogramowania Epson EasyMP
pobudzają kreatywność uczestników
zajęć. Należy do nich funkcja Multi-PC
Projection, która pozwala podłączyć do
projektora nawet 50 urządzeń i wyświetlać
jednocześnie treści z maksymalnie czterech
spośród nich, wybranych za pomocą
funkcji Moderator. Funkcja Network
Projection pozwala wysłać te same treści
z komputera użytkownika równocześnie
do wielu projektorów.

Wysoka niezawodność, znakomity
stosunek wartości do ceny
Te wytrzymałe, niezawodne projektory
można łatwiej przenosić z jednej sali
lekcyjnej do innej niż wyświetlacz
płaskoekranowy. Cechuje je również niski
całkowity koszt posiadania, dzięki czasowi
eksploatacji lampy sięgającemu 10 tys.
godzin oraz długiemu cyklowi konserwacji
filtra. Funkcja wyciszania dźwięku/
obrazu przyciemnia lampę o 70%, aby
zminimalizować pobór mocy, a centralna
funkcja monitorowania komputerów
sieciowych i zarządzania nimi również
ogranicza zużycie energii do minimum.
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Sala wykładowa

Najbardziej zaawansowane,
wszechstronne projektory
instalacyjne firmy Epson
Projektory te wyznaczają nowy standard prezentacji edukacyjnych dla
dużej liczby odbiorców. Umożliwiają wyświetlanie znakomitej jakości
obrazów w rozdzielczości do Full HD na całym dużym i skalowalnym
ekranie, w większych, lepiej oświetlonych salach lekcyjnych,
wykładowych i aulach. Rozwiązania te po zainstalowaniu nie wymagają
praktycznie żadnej obsługi i można je instalować w różnych miejscach.
Niektóre modele dzięki naszej najnowszej technologii optymalizacji 4K
oferują jakość obrazu następnej generacji.
Niepowtarzalna jakość obrazu

Prosta konfiguracja i obsługa

Możliwość wyświetlania jasnych,
barwnych obrazów i angażowania
większych grup uczniów i studentów
dzięki rozdzielczości WUXGA, większej
niż Full HD. Trójprocesorowy mechanizm
optyczny optymalizuje odwzorowywanie
czerni w celu bezproblemowego łączenia
obrazów oraz tworzenia realistycznych
obrazów, które są trzy razy jaśniejsze od
generowanych przez jednoprocesorowe
projektory DLP konkurencji2.

Duża liczba złączy — w tym interfejs
HDBaseT do obsługi obrazu i dźwięku
Full HD — umożliwia łatwą integrację
z istniejącym środowiskiem sprzętowym
i pozwala szybko zacząć pracę. Silny
zoom oraz możliwość przesuwania
obiektywu w poziomie i w pionie pozwalają
łatwo skorygować ustawienia, a funkcja
pamięci obiektywu zapewnia dodatkową
oszczędność czasu.

Wymienne obiektywy z silnikiem

Rewolucja jakościowa

Należy zadbać o to, aby wielkość
obrazu była dostosowana do wielkości
pomieszczenia i liczby odbiorców.
Umożliwia to szeroka gama obiektywów
z silnikiem, w tym obiektyw o ultrakrótkim
rzucie przeznaczony do wyświetlania
dużych obrazów o przekątnej do 200
cali z odległości zaledwie 1,5 m.

Niektóre projektory z tej serii są wyposażone
w naszą nową technologię optymalizacji 4K,
która zapewnia rewelacyjnie wysoką jakość
odwzorowania szczegółów i kolorów na
obrazie — oznacza to nowy, przyszłościowy
wymiar wykładów i lekcji. Ta zaawansowana
innowacja poprawia jakość projekcji 1080p
Full HD i pozwala uzyskać lepszą teksturę
i rozdzielczość wyświetlanych treści,
zapewniając naprawdę znakomitą jakość
obrazu.
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Technologia
optymalizacji

4K

Seria EB-G7000
EB-G7000W, EB-G7200W, EB-G7400U,
EB-G7800, EB-G7900U, EB-G7905U
EB-G7900U
Jasność 7000 lumenów, rozdzielczość
WUXGA
Wymienne obiektywy z silnikiem,
w tym obiektyw o ultrakrótkim rzucie
Obrót o 360º, tryb pionowy, korekcja
projekcji na łukach i w narożnikach
Interfejsy HDBaseT, HDMI, DVI i
komponentowy
Szeroka gama możliwości prezentacji

Zarządzanie flotą

Warto dodać lekcjom i wykładom nieco
kreatywności i innowacyjności. Dzięki
możliwości obrotu projektora o 360º
podczas prezentacji można wykorzystać
podłogę i sufit oraz wyświetlać obraz
w narożnikach i na zakrzywionych
ścianach bez żadnych deformacji i utraty
jasności. Dodatkowo można uatrakcyjnić
prezentację, wyświetlając obraz w trybie
pionowym. Funkcja dzielenia ekranu
pozwala porównywać treści. Można też
bez problemu utworzyć jeden duży obraz
poprzez połączenie kilku projektorów.

Większa kontrola dzięki funkcjom
obsługi sieci EasyMP. Pozwalają one
wysłać prezentację do wielu projektorów
i następnie centralnie je konfigurować
i monitorować oraz zarządzać całą flotą.
Można ustawić powiadomienia e-mail,
które poinformują o konieczności poddania
projektora konserwacji, choć czas
eksploatacji lampy i filtra jest bardzo długi,
zapewniając nawet 3 lata7 nieprzerwanej
pracy urządzenia.

Dzielenie ekranu i wyświetlanie z wielu
projektorów
Funkcja pamięci obiektywu
Zintegrowany głośnik 10 W
Technologia optymalizacji 4K firmy Epson

Tryb DICOM SIM

Jasność do

8000

Ten specjalny tryb umożliwia generowanie
kolorowych obrazów z wyraźnym
odwzorowaniem cieni, co sprawia, że
nadaje się doskonale do wyświetlania
zdjęć rentgenowskich i innych obrazów
o charakterze medycznym (projektor nie
może być wykorzystywany w diagnostyce
medycznej).

lumenów
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Wizualizery

Wzbogacenie lekcji
o nowe treści
Można ożywić zajęcia poprzez rejestrowanie i nagrywanie
obiektów 3D, eksperymentów a nawet organizmów żywych
i następnie wyświetlanie tych materiałów na dużym ekranie
z korzyścią dla wszystkich uczestników zajęć. Te wytrzymałe,
choć niewielkie kamery do wykonywania zdjęć i nagrywania
filmów w wysokiej rozdzielczości (Full HD) można łatwo
podłączyć do projektora i jeszcze bardziej zwiększyć
atrakcyjność zajęć.

Wizualizer biurkowy

Wyraźne szczegóły

Nasadka mikroskopu

Ta pracująca w wysokiej rozdzielczości
(2 megapiksele) kamera pozwala robić
zdjęcia i nagrywać obiekty z rozdzielczością
Full HD 1080p. Zoom optyczny i cyfrowy
zapewnia odwzorowywanie szczegółów
z wyjątkową ostrością i znaczny zakres
powiększania. Duża szybkość pracy,
wynosząca 30 klatek na sekundę,
zapewnia płynne nagrywanie obrazu bez
efektów rozmycia. Niezależnie od rodzaju
rejestrowanego przedmiotu, znakomite
oświetlenie obrazu sprawia, że rejestrowany
jest każdy detal, nawet w słabo
oświetlonym pomieszczeniu lekcyjnym.

ELPDC21

Dołączana do modelu ELPDC21
w standardzie

Duże, realistyczne obrazy
Urządzenie pozwala rejestrować większe
materiały, nawet w formacie A3 — od
rozłożonych książek w formacie A4 po
większe obiekty 3D, bez konieczności
zmiany ich pozycji. W standardowym
zestawie jest nawet nasadka na mikroskop,
która pozwala wyświetlić na dużym ekranie
nawet najmniejsze elementy.

Łatwa obsługa, proste sterowanie
Elementy sterujące kamery są wyświetlone
na ekranie i łatwo dostępne. Funkcje
zoomu, zawieszania, rejestrowania
i automatycznego ustawiania ostrości
za pomocą jednego dotknięcia umożliwiają
bezproblemowe prezentowanie materiału,
gdyż nie ma potrzeby przełączania się
pomiędzy komputerem, projektorem
i kamerą. Złącze równoległe zapewnia
wyjście w dowolnym momencie na trzy
różne urządzenia — nauczyciel może na
przykład wysyłać obrazy na żywo na ekran,
do swojego komputera i na laptop w celu
nagrania materiału.
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Wszechstronna pomoc
w przygotowywaniu prezentacji
Korzystając z gniazda na kartę SD
i przeglądarki można zapisywać nagrania
w pamięci i wykorzystywać je podczas
innych zajęć. Można łatwo rejestrować
i zapisywać obrazy, filmy, zdjęcia ekranu
i notatki z innego urządzenia oraz
porównywać i przeciwstawiać sobie
różne informacje za pomocą funkcji
dzielenia ekranu. Zawartość karty SD
jest wyświetlana na ekranie w postaci
łatwo dostępnej miniatury — można
te treści w prosty sposób przewijać
i wybierać za pomocą pilota.

23

Model

EB-670

EB-675W

EB-680/EB-680S

EB-685W/EB-685WS

EB-675Wi

Rozdzielczość

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

Rzeczywiste proporcje
obrazu

4:3

16:10

4:3

16:10

16:10

Natężenie światła barwnego
(lumeny) w trybie zwykłym/
ekonomicznym/eco2

3100/1800/nie dotyczy

3200/1800/nie dotyczy

3500/2900/2900

3500/2900/2900

3200/1800/nie dotyczy

Współczynnik kontrastu

14 000:1

14 000:1

14 000:1

14 000:1

14 000:1

5000/10 000/nie dotyczy
Czas eksploatacji lampy/
lasera (liczba godzin) w trybie
zwykłym/ekonomicznym/eco2

5000/10 000/nie dotyczy

5000/10 000/9000

5000/10 000/9000

5000/10 000/nie dotyczy

Współczynnik rzutu przy
rzeczywistych proporcjach
obrazu

0,32:1

0,28:1

0,32:1

0,28:1

0,28:1

Skalowalny rozmiar obrazu
(przekątna)

56–93"

60–100"

56–93"

60 –100"

60 –100"

Zoom

Cyfrowy x1,35

Cyfrowy x1,35

Cyfrowy x1,35

Cyfrowy x1,35

Cyfrowy x1,35

Pionowa korekcja
Pozioma korekcja

Obsługa ręczna ±3°
Obsługa ręczna ±3°

Obsługa ręczna ±3°
Obsługa ręczna ±3°

Obsługa ręczna ±3°
Obsługa ręczna ±3°

Obsługa ręczna ±3°
Obsługa ręczna ±3°

Obsługa ręczna ±3°
Obsługa ręczna ±3°

Regulacja kąta ustawienia
obiektywu

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Moc głośnika

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Złącza

Wejście VGA x 2, wyjście
VGA (przełączane), HDMI
x 3, kompozytowe RCA,
S-Video, USB typu A,
USB typu B, MHL (przez
HDMI 1), RS-232C

Wejście VGA x 2, wyjście
VGA (przełączane), HDMI
x 3, kompozytowe RCA,
S-Video, USB typu A, USB
typu B, MHL (przez HDMI 1),
RS-232C

Wejście VGA x 2, wyjście
VGA (przełączane), HDMI
x 3, kompozytowe RCA,
S-Video, USB typu A, USB
typu B, MHL (przez HDMI 1),
RS-232C

Wejście VGA x 2, wyjście
VGA (przełączane), HDMI
x 3, kompozytowe RCA,
S-Video, USB typu A, USB
typu B, MHL (przez HDMI 1),
RS-232C

Wejście VGA x 2, wyjście
VGA (przełączane), HDMI
x 3, kompozytowe RCA,
S-Video, USB typu A, USB
typu B, MHL (przez HDMI 1),
RS-232C

Złącza audio

Wejście Stereo mini x 3,
wejście mikrofonu Stereo
mini, wyjście Stereo mini

Wejście Stereo mini x 3,
wejście mikrofonu Stereo
mini, wyjście Stereo mini

Wejście Stereo mini x 3,
wejście mikrofonu Stereo
mini, wyjście Stereo mini

Wejście Stereo mini x 3,
wejście mikrofonu Stereo
mini, wyjście Stereo mini

Wejście Stereo mini x 3,
wejście mikrofonu Stereo
mini, wyjście Stereo mini

Praca w sieci

Sieć LAN (RJ45) i
opcjonalny moduł
bezprzewodowej sieci LAN

Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny
moduł bezprzewodowej
moduł bezprzewodowej
moduł bezprzewodowej
moduł bezprzewodowej
sieci LAN
sieci LAN
sieci LAN
sieci LAN

Oprogramowanie firmy
Epson

EasyMP Multi-PC
Projection, EasyMP
Network Monitor, EasyMP
Network Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android
i Chromebooków,
EasyMP Network Monitor,
oprogramowanie SMART
Notebook, narzędzia Easy
Interactive Tools

Inne funkcje

Wyświetlacz, opcjonalne
strumieniowe przesyłanie
i udostępnianie treści,
interaktywność wielu
ekranów, automatyczne
wyszukiwanie źródła
obrazu, wyciszenie
dźwięku/obrazu, dzielenie
ekranu, wyświetlacz
USB typu „3 w 1”,
kopiowanie ustawień OSD,
automatyczne wygaszanie
lampy, projekcja bez
użycia komputera, kłódka
i listwa zabezpieczająca
do okablowania, blokada
Kensington

Wyświetlacz, opcjonalne
strumieniowe przesyłanie
i udostępnianie treści,
interaktywność wielu
ekranów, automatyczne
wyszukiwanie źródła
obrazu, wyciszenie dźwięku/
obrazu, dzielenie ekranu,
wyświetlacz USB typu „3
w 1”, kopiowanie ustawień
OSD, automatyczne
wygaszanie lampy,
projekcja bez użycia
komputera, kłódka i
listwa zabezpieczająca
do okablowania, blokada
Kensington

Wyświetlacz, opcjonalne
strumieniowe przesyłanie
i udostępnianie treści,
interaktywność wielu
ekranów, automatyczne
wyszukiwanie źródła obrazu,
wyciszenie dźwięku/obrazu,
dzielenie ekranu, wyświetlacz
USB typu „3 w 1”, kopiowanie
ustawień OSD, automatyczne
wygaszanie lampy, projekcja
bez użycia komputera, kłódka
i listwa zabezpieczająca
do okablowania, blokada
Kensington, model EB-680S
zgodny z systemami IWB
firmy SMART*

Wyświetlacz, opcjonalne
strumieniowe przesyłanie
i udostępnianie treści,
interaktywność wielu
ekranów, automatyczne
wyszukiwanie źródła obrazu,
wyciszenie dźwięku/obrazu,
dzielenie ekranu, wyświetlacz
USB typu „3 w 1”, kopiowanie
ustawień OSD, automatyczne
wygaszanie lampy, projekcja
bez użycia komputera, kłódka
i listwa zabezpieczająca
do okablowania, blokada
Kensington, model EB685WS zgodny z systemami
IWB firmy SMART*

Wyświetlacz, opcjonalne
strumieniowe przesyłanie
i udostępnianie treści,
interaktywność wielu
ekranów, automatyczne
wyszukiwanie źródła obrazu,
wyciszenie dźwięku/obrazu,
dzielenie ekranu, wyświetlacz
USB typu „3 w 1”, kopiowanie
ustawień OSD, automatyczne
wygaszanie lampy, dwa pióra
interaktywne, automatyczna
kalibracja, projekcja bez
użycia komputera, kłódka
i listwa zabezpieczająca
do okablowania, blokada
Kensington

35/28/nie dotyczy
Poziom hałasu (dB) w trybie
zwykłym/ekonomicznym/eco2

35/28/nie dotyczy

35/30/29

35/30/29

35/28/nie dotyczy

Waga (kg)

5,7

5,7

5,7

5,7

5,8

Wymiary bez stopki
(szer. x gł. x wys.) (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

Pobór mocy w trybie zwykłym/ 317 W/230 W/nie dotyczy
ekonomicznym/eco2

317 W/230 W/nie dotyczy

354 W/309 W/309 W

354 W/309 W/309 W

317 W/230 W/nie dotyczy

Pobór mocy w trybie
wstrzymania, łącz. wył.

0,37 W

0,37 W

0,37 W

0,37 W

0,37 W

* Zgodne modele tablic SMART Board® można znaleźć w głównej karcie produktu.
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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

16:10

16:10

16:10

3200/1800/nie dotyczy

3500/2900/2900

3500/2900/2900

3800/2900/nie dotyczy

14 000:1

14 000:1

14 000:1

16 000:1

5000/10 000/nie dotyczy

5000/10 000/9000

5000/10 000/9000

5000/10 000/nie dotyczy

0,28:1

0,28:1

0,27:1

0,27:1

60–100"

60–100"

60–100"

70 –100"

Cyfrowy x1,35

Cyfrowy x1,35

Cyfrowy x1,35

Cyfrowy x1,35

Obsługa ręczna ±3°
Obsługa ręczna ±3°

Obsługa ręczna ±3°
Obsługa ręczna ±3°

Obsługa ręczna ±3°
Obsługa ręczna ±3°

Obsługa ręczna ±3°
Obsługa ręczna ±3°

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

16 W

16 W

16 W

16 W

Wejście VGA x 2, wyjście
VGA (przełączane), HDMI
x 3, kompozytowe RCA,
S-Video, USB typu A, USB
typu B, MHL (przez HDMI
1), RS-232C, wejście do
synchronizacji, wyjście do
synchronizacji, sterowanie
funkcją dotykową

Wejście VGA x 2, wyjście
VGA (przełączane), HDMI
x 3, kompozytowe RCA,
S-Video, USB typu A, USB
typu B, MHL (przez HDMI
1), RS-232C, wejście do
synchronizacji, wyjście do
synchronizacji

Wejście VGA x 2, wyjście
VGA (przełączane), HDMI
x 3, kompozytowe RCA,
S-Video, USB typu A, USB
typu B, MHL (przez HDMI
1), RS-232C, wejście do
synchronizacji, wyjście do
synchronizacji, sterowanie
funkcją dotykową

Wejście VGA, wyjście
VGA (przełączane), HDMI
x 3, kompozytowe RCA,
S-Video, USB typu A x 2,
USB typu B, MHL (przez
HDMI 1), RS-232C, wejście
do synchronizacji, wyjście do
synchronizacji, sterowanie
funkcją dotykową

Wejście Stereo mini x 3,
wejście mikrofonu Stereo
mini, wyjście Stereo mini

Wejście Stereo mini x 3,
wejście mikrofonu Stereo
mini, wyjście Stereo mini

Wejście Stereo mini x 3,
wejście mikrofonu Stereo
mini, wyjście Stereo mini

Wejście Stereo mini x 3,
wejście mikrofonu Stereo
mini, wyjście Stereo mini

Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny
moduł bezprzewodowej
moduł bezprzewodowej
moduł bezprzewodowej
moduł bezprzewodowej
sieci LAN
sieci LAN
sieci LAN
sieci LAN

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android
i Chromebooków,
EasyMP Network Monitor,
oprogramowanie SMART
Notebook, narzędzia Easy
Interactive Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android
i Chromebooków,
EasyMP Network Monitor,
oprogramowanie SMART
Notebook, narzędzia Easy
Interactive Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android
i Chromebooków,
EasyMP Network Monitor,
oprogramowanie SMART
Notebook, narzędzia Easy
Interactive Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android
i Chromebooków,
EasyMP Network Monitor,
oprogramowanie SMART
Notebook, narzędzia Easy
Interactive Tools

Wyświetlacz, opcjonalne
strumieniowe przesyłanie
i udostępnianie treści,
interaktywność wielu
ekranów, automatyczne
wyszukiwanie źródła obrazu,
wyciszenie dźwięku/obrazu,
dzielenie ekranu, wyświetlacz
USB typu „3 w 1”, kopiowanie
ustawień OSD, automatyczne
wygaszanie lampy, dwa
pióra interaktywne i obsługa
dotykowa, automatyczna
kalibracja, projekcja bez
użycia komputera, kłódka
i listwa zabezpieczająca
do okablowania, blokada
Kensington

Wyświetlacz, opcjonalne
strumieniowe przesyłanie
i udostępnianie treści,
interaktywność wielu
ekranów, automatyczne
wyszukiwanie źródła
obrazu, wyciszenie dźwięku/
obrazu, dzielenie ekranu,
wyświetlacz USB typu „3
w 1”, kopiowanie ustawień
OSD, automatyczne
wygaszanie lampy, dwa pióra
interaktywne, automatyczna
kalibracja, projekcja bez
użycia komputera, kłódka
i listwa zabezpieczająca
do okablowania, blokada
Kensington

Wyświetlacz, opcjonalne
strumieniowe przesyłanie
i udostępnianie treści,
interaktywność wielu ekranów,
automatyczne wyszukiwanie
źródła obrazu, wyciszenie
dźwięku/obrazu, dzielenie
ekranu, wyświetlacz USB
typu „3 w 1”, kopiowanie
ustawień OSD, automatyczne
wygaszanie lampy, dwa
pióra interaktywne i obsługa
dotykowa, automatyczna
kalibracja, projekcja bez
użycia komputera, kłódka
i listwa zabezpieczająca
do okablowania, blokada
Kensington

Wyświetlacz, opcjonalne
strumieniowe przesyłanie
i udostępnianie treści,
interaktywność wielu ekranów,
automatyczne wyszukiwanie
źródła obrazu, wyciszenie
dźwięku/obrazu, dzielenie
ekranu, wyświetlacz USB
typu „3 w 1”, kopiowanie
ustawień OSD, automatyczne
wygaszanie lampy, dwa
pióra interaktywne i obsługa
dotykowa, automatyczna
kalibracja, projekcja bez
użycia komputera, kłódka
i listwa zabezpieczająca
do okablowania, blokada
Kensington

35/28/nie dotyczy

35/30/29

35/30/29

35/28/nie dotyczy

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/nie dotyczy

354 W/309 W/309 W

354 W/309 W/309 W

401 W/334 W/nie dotyczy

0,37 W

0,37 W

0,37 W

0,5 W
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Model

EB-520

EB-525W

EB-530/EB-530S

EB-535W

EB-536Wi

Rozdzielczość

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

Rzeczywiste proporcje
obrazu

4:3

16:10

4:3

16:10

16:10

Natężenie światła barwnego
(lumeny) w trybie zwykłym/
ekonomicznym

2700/1600

2800/1700

3200/1800

3400/1900

3400/1900

Współczynnik kontrastu

16 000:1

16 000:1

16 000:1

16 000:1

16 000:1

5000/10 000
Czas eksploatacji lampy/
lasera (liczba godzin) w trybie
zwykłym/ekonomicznym
Współczynnik rzutu przy
0,55:1
rzeczywistych proporcjach
obrazu
Skalowalny rozmiar obrazu
50–108"
(przekątna)

5000/10000

5000/10 000

5000/10 000

5000/10 000

0,48:1

0,55:1

0,48:1

0,48:1

53–116"

50–108"

53–116"

53–116"

Zoom

Cyfrowy x1–1,35

Cyfrowy x1,35

Cyfrowy x1–1,35

Cyfrowy x1–1,35

Cyfrowy x1,35

Pionowa korekcja
Pozioma korekcja
Regulacja kąta ustawienia
obiektywu

Obsługa ręczna ±15°
Obsługa ręczna ±15°
Nie dotyczy

Obsługa ręczna ±15°
Obsługa ręczna ±15°
Nie dotyczy

Obsługa ręczna ±15°
Obsługa ręczna ±15°
Nie dotyczy

Obsługa ręczna ±15°
Obsługa ręczna ±15°
Nie dotyczy

Obsługa ręczna ±7°
Obsługa ręczna ±5°
Nie dotyczy

Moc głośnika

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Złącza

Wejście VGA x 2, wyjście
VGA, kompozytowe RCA,
S-Video, USB typu B, USB
typu A, HDMI, RS-232C

Wejście VGA x 2, wyjście
VGA, kompozytowe RCA,
S-Video, USB typu B, USB
typu A, HDMI, RS-232C

Wejście VGA x 2, wyjście
VGA, kompozytowe RCA,
S-Video, USB typu B, USB
typu A, HDMI, RS-232C

Wejście VGA x 2, wyjście
VGA, kompozytowe RCA,
S-Video, USB typu B, USB
typu A, HDMI, RS-232C

Wejście VGA x 2, wyjście
VGA, kompozytowe RCA,
S-Video, USB typu B, USB
typu A, HDMI, RS-232C,
wejście do synchronizacji,
wyjście do synchronizacji

Złącza audio

Dwa wejścia RCA, wejście
Stereo mini x 2, wyjście
Stereo mini, wejście
mikrofonu

Dwa wejścia RCA, wejście
Stereo mini x 2, wejście
mikrofonu Stereo mini,
wyjście Stereo mini

Dwa wejścia RCA, wejście
Stereo mini x 2, wyjście
Stereo mini, wejście
mikrofonu

Dwa wejścia RCA, wejście
Stereo mini x 2, wyjście
Stereo mini, wejście
mikrofonu

Dwa wejścia RCA, wejście
Stereo mini x 2, wyjście
Stereo mini, wejście
mikrofonu

Praca w sieci

Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny
moduł bezprzewodowej
moduł bezprzewodowej
moduł bezprzewodowej
moduł bezprzewodowej
moduł bezprzewodowej
sieci LAN
sieci LAN
sieci LAN
sieci LAN
sieci LAN

Oprogramowanie firmy
Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków

EasyMP Monitor, EasyMP
Multi PC Projection, EasyMP
Network Projection, aplikacja
iProjection dla systemu iOS,
Android i Chromebooków

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków, narzędzia
Easy Interactive Tools

Inne funkcje

Wyświetlacz USB typu
„3 w 1”, opcjonalny uchwyt
ścienny, kopiowanie ustawień
OSD, projekcja bez użycia
komputera

Wyświetlacz USB typu
„3 w 1”, opcjonalny uchwyt
ścienny, kopiowanie ustawień
OSD, projekcja bez użycia
komputera

Wyświetlacz USB typu
„3 w 1”, opcjonalny uchwyt
ścienny, kopiowanie ustawień
OSD, projekcja bez użycia
komputera (model EB-530S:
certyfikat zgodności z tablicą
SMART Board®*)

Wyświetlacz USB typu
„3 w 1”, opcjonalny uchwyt
ścienny, kopiowanie ustawień
OSD, projekcja bez użycia
komputera

Wyświetlacz USB typu
„3 w 1”, opcjonalny uchwyt
ścienny, kopiowanie
ustawień OSD, projekcja
bez użycia komputera, pióro
interaktywne, automatyczna
kalibracja

Poziom hałasu (dB) w trybie
zwykłym/ekonomicznym

35/28

35/29

37/29

37/29

37/29

Waga (kg)

3,7

3,7

3,7

3,7

3,9

Wymiary bez stopki
(szer. x gł. x wys.) (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

Pobór mocy w trybie
zwykłym/ekonomicznym

278 W/219 W

278 W/219 W

298 W/221 W

298 W/221 W

298 W/221 W

Pobór mocy w trybie
wstrzymania, łącz. wył.

0,28 W

0,28 W

0,28 W

0,28 W

0,28 W

* Zgodne modele tablic SMART Board® można znaleźć w głównej karcie produktu.
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Model

EB-2040

EB-2055

EB-2065

EB-2140W

EB-2155W

Rozdzielczość

XGA (1024 x 768)

XGA (1024 x 768)

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

Rzeczywiste proporcje
obrazu

4:3

4:3

4:3

16:10

16:10

Natężenie światła barwnego
(lumeny) w trybie zwykłym/
ekonomicznym

4200/2700/nie dotyczy

5000/3800

5500/3800

4200/2700

5000/3600

Współczynnik kontrastu

15 000:1

15 000:1

15 000:1

15 000:1

15 000:1

5000/10 000/nie dotyczy
Czas eksploatacji lampy/
lasera (liczba godzin) w trybie
zwykłym/ekonomicznym
Współczynnik rzutu przy
1,38–2,24:1
rzeczywistych proporcjach
obrazu
Skalowalny rozmiar obrazu
30–300"
(przekątna)

5000/10 000

5000/10 000

5000/10 000

5000/10 000

1,38–2,24:1

1,38–2,24:1

1,38–2,24:1

1,38–2,24:1

30–300"

30–300"

29–280"

29–280"

Zoom

Optyczny x1,6

Optyczny x1,6

Optyczny x1,6

Optyczny x1,6

Optyczny x1,6

Pionowa korekcja
Pozioma korekcja
Regulacja kąta ustawienia
obiektywu

Obsługa automatyczna ±30° Obsługa automatyczna ±30° Obsługa automatyczna ±30° Obsługa automatyczna ±30°
Obsługa ręczna ±30°
Obsługa automatyczna ±20° Obsługa automatyczna ±20° Obsługa ręczna ±30°
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy
Nie dotyczy

Obsługa automatyczna ±30°
Obsługa automatyczna ±20°
Nie dotyczy

Moc głośnika

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Złącza

Wejście VGA x 2,
wyjście VGA, HDMI x 2,
kompozytowe RCA, USB
typu A, USB typu B, RS232C, MHL (przez HDMI 1)

Wejście VGA x 2,
wyjście VGA, HDMI x 2,
kompozytowe RCA, USB
typu A, USB typu B, RS232C, MHL (przez HDMI 1)

Wejście VGA x 2,
wyjście VGA, HDMI x 2,
kompozytowe RCA, USB
typu A, USB typu B, RS232C, MHL (przez HDMI 1)

Wejście VGA x 2,
wyjście VGA, HDMI x 2,
kompozytowe RCA, USB
typu A, USB typu B, RS232C, MHL (przez HDMI 1)

Wejście VGA x 2,
wyjście VGA, HDMI x 2,
kompozytowe RCA, USB
typu A, USB typu B, RS232C, MHL (przez HDMI 1)

Złącza audio

Dwa wejścia RCA, wejście
Stereo mini x 2, wyjście
Stereo mini

Dwa wejścia RCA, wejście
Stereo mini x 2, wyjście
Stereo mini

Dwa wejścia RCA, wejście
Stereo mini x 2, wyjście
Stereo mini

Dwa wejścia RCA, wejście
Stereo mini x 2, wyjście
Stereo mini

Dwa wejścia RCA, wejście
Stereo mini x 2, wyjście
Stereo mini

Praca w sieci

Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny Sieć LAN (RJ45) i moduł
moduł bezprzewodowej
bezprzewodowej sieci LAN
sieci LAN
w zestawie

Sieć LAN (RJ45) i moduł
bezprzewodowej sieci LAN
w zestawie

Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny Sieć LAN (RJ45) i moduł
moduł bezprzewodowej sieci bezprzewodowej sieci LAN
LAN
w zestawie

Oprogramowanie firmy
Epson

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków, EasyMP
Network Monitor

Inne funkcje

Wyświetlacz, wyciszenie
dźwięku/obrazu, dopasowanie
do ekranu, dzielenie
ekranu, automatyczne
włączanie zasilania, tryb
kolorów DICOM, DCDi firmy
Faroudja, funkcja planowania,
korekcja geometrii obrazu w
narożnikach, projekcja bez
użycia komputera, wyświetlacz
USB≈typu „3 w 1”

Wyświetlacz, funkcja
Gesture Presenter,
wyciszenie dźwięku/
obrazu, dopasowanie
do ekranu, dzielenie
ekranu, automatyczne
włączanie zasilania, tryb
kolorów DICOM, DCDi
firmy Faroudja, funkcja
planowania, asystent ostrości,
korekcja geometrii obrazu
w czasie rzeczywistym,
korekcja geometrii obrazu
w narożnikach, projekcja
bez użycia komputera,
wyświetlacz USB typu „3 w
1”, strumieniowe przesyłanie i
udostępnianie treści

Wyświetlacz, funkcja
Gesture Presenter,
wyciszenie dźwięku/
obrazu, dopasowanie
do ekranu, dzielenie
ekranu, automatyczne
włączanie zasilania, tryb
kolorów DICOM, DCDi
firmy Faroudja, funkcja
planowania, asystent ostrości,
korekcja geometrii obrazu
w czasie rzeczywistym,
korekcja geometrii obrazu
w narożnikach, projekcja
bez użycia komputera,
wyświetlacz USB typu „3 w
1”, strumieniowe przesyłanie i
udostępnianie treści

Wyświetlacz, wyciszenie
dźwięku/obrazu, dopasowanie
do ekranu, dzielenie
ekranu, automatyczne
włączanie zasilania, tryb
kolorów DICOM, DCDi firmy
Faroudja, funkcja planowania,
korekcja geometrii obrazu
w narożnikach, projekcja
bez użycia komputera,
wyświetlacz USB typu „3 w 1”

Wyświetlacz, funkcja
Gesture Presenter,
wyciszenie dźwięku/
obrazu, dopasowanie
do ekranu, dzielenie
ekranu, automatyczne
włączanie zasilania, tryb
kolorów DICOM, DCDi
firmy Faroudja, funkcja
planowania, asystent ostrości,
korekcja geometrii obrazu
w czasie rzeczywistym,
korekcja geometrii obrazu
w narożnikach, projekcja
bez użycia komputera,
wyświetlacz USB typu „3 w
1”, strumieniowe przesyłanie i
udostępnianie treści

Poziom hałasu (dB) w trybie
zwykłym/ekonomicznym

37/28/nie dotyczy

39/29

37/29

37/29

39/29

Waga (kg)

4,2

4,3

4,4

4,2

4,3

Wymiary bez stopki
(szer. x gł. x wys.) (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

Pobór mocy w trybie
zwykłym/ekonomicznym

316 W/228 W/nie dotyczy

405 W/323 W

425 W/323 W

316 W/228 W

405 W/323 W

Pobór mocy w trybie
wstrzymania, łącz. wył.

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W
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Model

EB-2165W

EB-2245U

EB-2250U

EB-2255U

EB-2265U

Rozdzielczość

WXGA (1280 x 800)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

Rzeczywiste proporcje obrazu 16:10
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16:10

16:10

16:10

16:10

Natężenie światła barwnego
(lumeny) w trybie zwykłym/
ekonomicznym

5500/3800

4200/3100

5000/3800

5000/3800

5500/3800

Współczynnik kontrastu

15 000:1

15 000:1

15 000:1

15 000:1

15 000:1

5000/10 000
Czas eksploatacji lampy/
lasera (liczba godzin) w trybie
zwykłym/ekonomicznym

5000/10 000

5000/10 000

5000/10 000

5000/10 000

Współczynnik rzutu przy
rzeczywistych proporcjach
obrazu
Skalowalny rozmiar obrazu
(przekątna)

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

30–300"

45–260"

50–300"

50–300"

50–300"

Zoom

Optyczny x1,6

Optyczny x1,6

Optyczny x1,6

Optyczny x1,6

Optyczny x1,6

Pionowa korekcja
Pozioma korekcja

Obsługa automatyczna ±30° Obsługa automatyczna ±30° Obsługa automatyczna ±30° Obsługa automatyczna ±30° Obsługa automatyczna ±30°
Obsługa automatyczna ±20° Obsługa automatyczna ±20° Obsługa automatyczna ±20° Obsługa automatyczna ±20° Obsługa automatyczna ±20°

Regulacja kąta ustawienia
obiektywu

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Moc głośnika

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Złącza

HDBaseT, wejście VGA x
2, wyjście VGA, HDMI x 2,
kompozytowe RCA, USB typu
A, USB typu B, RS-232C,
MHL (przez HDMI 1), Miracast

Wejście VGA x 2,
wyjście VGA, HDMI x 2,
kompozytowe RCA, USB
typu A, USB typu B, RS232C, MHL (przez HDMI 1)

Wejście VGA x 2,
wyjście VGA, HDMI x 2,
kompozytowe RCA, USB
typu A, USB typu B, RS232C, MHL (przez HDMI 1)

Wejście VGA x 2, wyjście VGA,
HDMI x 2, kompozytowe RCA,
USB typu A, USB typu B, RS232C, MHL (przez HDMI 1),
Miracast

HDBaseT, wejście VGA x
2, wyjście VGA, HDMI x 2,
kompozytowe RCA, USB typu
A, USB typu B, RS-232C,
MHL (przez HDMI 1), Miracast

Złącza audio

Dwa wejścia RCA, wejście
Stereo mini x 2, wyjście
Stereo mini

Dwa wejścia RCA, wejście
Stereo mini x 2, wyjście
Stereo mini

Dwa wejścia RCA, wejście
Stereo mini x 2, wyjście
Stereo mini

Dwa wejścia RCA, wejście
Stereo mini x 2, wyjście
Stereo mini

Dwa wejścia RCA, wejście
Stereo mini x 2, wyjście
Stereo mini

Praca w sieci

Sieć LAN (RJ45) i moduł
bezprzewodowej sieci LAN
w zestawie

Sieć LAN (RJ45) i moduł
bezprzewodowej sieci LAN
w zestawie

Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny Sieć LAN (RJ45) i moduł
moduł bezprzewodowej
bezprzewodowej sieci LAN
sieci LAN
w zestawie

Sieć LAN (RJ45) i moduł
bezprzewodowej sieci LAN
w zestawie

Oprogramowanie firmy
Epson

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków, EasyMP
Network Monitor

Inne funkcje

Wyświetlacz, funkcja Gesture
Presenter, lustrzane odbicie
ekranu z wykorzystaniem
interfejsu Miracast,
wyciszenie dźwięku/
obrazu, dopasowanie do
ekranu, dzielenie ekranu,
automatyczne włączanie
zasilania, tryb kolorów
DICOM, DCDi firmy Faroudja,
funkcja planowania,
asystent ostrości, korekcja
geometrii obrazu w czasie
rzeczywistym, korekcja
geometrii obrazu w
narożnikach, projekcja
bez użycia komputera,
wyświetlacz USB typu
„3 w 1”, strumieniowe
przesyłanie i udostępnianie
treści

Wyświetlacz, funkcja
Gesture Presenter,
wyciszenie dźwięku/
obrazu, dopasowanie
do ekranu, dzielenie
ekranu, automatyczne
włączanie zasilania, tryb
kolorów DICOM, DCDi
firmy Faroudja, funkcja
planowania, asystent ostrości,
korekcja geometrii obrazu
w czasie rzeczywistym,
korekcja geometrii obrazu
w narożnikach, projekcja
bez użycia komputera,
wyświetlacz USB typu
„3 w 1”, strumieniowe
przesyłanie i udostępnianie
treści

Wyświetlacz, funkcja Gesture
Presenter, wyciszenie dźwięku/
obrazu, dopasowanie do
ekranu, dzielenie ekranu,
automatyczne włączanie
zasilania, tryb kolorów DICOM,
DCDi firmy Faroudja, funkcja
planowania, asystent ostrości,
korekcja geometrii obrazu
w czasie rzeczywistym,
korekcja geometrii obrazu
w narożnikach, projekcja
bez użycia komputera,
wyświetlacz USB typu
„3 w 1”, strumieniowe
przesyłanie i udostępnianie
treści (opcjonalnie)

Wyświetlacz, funkcja Gesture
Presenter, lustrzane odbicie
ekranu z wykorzystaniem
interfejsu Miracast, wyciszenie
dźwięku/obrazu, dopasowanie
do ekranu, dzielenie ekranu,
automatyczne włączanie
zasilania, tryb kolorów DICOM,
DCDi firmy Faroudja, funkcja
planowania, asystent ostrości,
korekcja geometrii obrazu
w czasie rzeczywistym,
korekcja geometrii obrazu
w narożnikach, projekcja
bez użycia komputera,
wyświetlacz USB typu
„3 w 1”, strumieniowe
przesyłanie i udostępnianie
treści

Wyświetlacz, funkcja Gesture
Presenter, lustrzane odbicie
ekranu z wykorzystaniem
interfejsu Miracast, wyciszenie
dźwięku/obrazu, dopasowanie
do ekranu, dzielenie ekranu,
automatyczne włączanie
zasilania, tryb kolorów DICOM,
DCDi firmy Faroudja, funkcja
planowania, asystent ostrości,
korekcja geometrii obrazu
w czasie rzeczywistym,
korekcja geometrii obrazu
w narożnikach, projekcja
bez użycia komputera,
wyświetlacz USB typu
„3 w 1”, strumieniowe
przesyłanie i udostępnianie
treści

Poziom hałasu (dB) w trybie
zwykłym/ekonomicznym

39/29

37/29

39/29

39/29

39/29

Waga (kg)

4,6

4,6

4,6

4,7

4,7

Wymiary bez stopki
(szer. x gł. x wys.) (mm)

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

Pobór mocy w trybie
zwykłym/ekonomicznym

405 W/323 W

405 W/323 W

405 W/323 W

405 W/323 W

425 W/323 W

Pobór mocy w trybie
wstrzymania, łącz. wył.

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

Model

EB-98H

EB-945H

EB-955WH

EB-965H

Rozdzielczość

XGA (1024 x 768)

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

XGA (1024 x 768)

4:3

4:3

16:10

4:3

3000/2100

3000/2100

3200/2240

3500/2450

10 000:1

Rzeczywiste proporcje
obrazu
Natężenie światła barwnego
(lumeny) w trybie zwykłym/
ekonomicznym
Współczynnik kontrastu

10 000:1

10 000:1

10 000:1

5000/10 000
Czas eksploatacji lampy/
lasera (liczba godzin) w trybie
zwykłym/ekonomicznym

5000/10 000

5000/10 000

5000/10 000

Współczynnik rzutu przy
rzeczywistych proporcjach
obrazu
Skalowalny rozmiar obrazu
(przekątna)

1,48–1,77:1

1,38–2,24:1

1,38–2,24:1

1,38–2,24:1

30–300"

30–300"

33–280"

30–300"

Zoom

Ręczny x1,2

Ręczny x1,6

Ręczny x1,6

Ręczny x1,6

Pionowa korekcja
Pozioma korekcja

Obsługa automatyczna ±30° Obsługa automatyczna ±30° Obsługa automatyczna ±30° Obsługa automatyczna ±30°
Obsługa ręczna ±30°
Obsługa ręczna ±30°
Obsługa ręczna ±30°
Obsługa ręczna ±30°

Regulacja kąta ustawienia
obiektywu

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Moc głośnika

16 W

16 W

16 W

16 W

Złącza

Wejście VGA x 2, wyjście
VGA, kompozytowe RCA,
S-Video, USB typu B, USB
typu A, HDMI x 2, RS-232C

Wejście VGA x 2, wyjście
VGA, kompozytowe RCA,
S-Video, USB typu B, USB
typu A, HDMI x 2, RS-232C

Wejście VGA x 2, wyjście
VGA, kompozytowe RCA,
S-Video, USB typu B, USB
typu A, HDMI x 2, RS-232C

Wejście VGA x 2, wyjście
VGA, kompozytowe RCA,
S-Video, USB typu B, USB
typu A, HDMI x 2, RS-232C

Złącza audio

Dwa wejścia RCA, wejście
Dwa wejścia RCA, wejście
Dwa wejścia RCA, wejście
Dwa wejścia RCA, wejście
Stereo mini x 2, wyjście Stereo Stereo mini x 2, wyjście Stereo Stereo mini x 2, wyjście Stereo Stereo mini x 2, wyjście Stereo
mini, wejście mikrofonu
mini, wejście mikrofonu
mini, wejście mikrofonu
mini, wejście mikrofonu

Praca w sieci

Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny
moduł bezprzewodowej
moduł bezprzewodowej
moduł bezprzewodowej
moduł bezprzewodowej
sieci LAN
sieci LAN
sieci LAN
sieci LAN

Oprogramowanie firmy
Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków

Inne funkcje

Wyświetlacz USB typu
„3 w 1”, suwak wyciszenia
dźwięku/obrazu,
automatyczne wygaszanie
lampy, dzielenie ekranu,
funkcja kodów QR, funkcja
kopiowania OSD, projekcja
bez użycia komputera

Wyświetlacz USB typu
„3 w 1”, suwak wyciszenia
dźwięku/obrazu,
automatyczne wygaszanie
lampy, dzielenie ekranu,
funkcja kodów QR, funkcja
kopiowania OSD, projekcja
bez użycia komputera

Wyświetlacz USB typu
„3 w 1”, suwak wyciszenia
dźwięku/obrazu,
automatyczne wygaszanie
lampy, dzielenie ekranu,
funkcja kodów QR, funkcja
kopiowania OSD, projekcja
bez użycia komputera

Wyświetlacz USB typu
„3 w 1”, suwak wyciszenia
dźwięku/obrazu,
automatyczne wygaszanie
lampy, dzielenie ekranu,
funkcja kodów QR, funkcja
kopiowania OSD, projekcja
bez użycia komputera

Poziom hałasu (dB) w trybie
zwykłym/ekonomicznym

37/29

37/29

37/29

37/29

Waga (kg)

2,7

2,9

2,9

2,9

Wymiary bez stopki
(szer. x gł. x wys.) (mm)

297 x 244 x 87

297 x 269 x 87

297 x 269 x 87

297 x 269 x 87

Pobór mocy w trybie
zwykłym/ekonomicznym

287 W/215 W

287 W/215 W

287 W/215 W

287 W/215 W

Pobór mocy w trybie
wstrzymania, łącz. wył.

0,26 W

0,26 W

0,26 W

0,26 W
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Model

EB-G7000W

EB-G7200W

EB-G7400U

EB-G7800

EB-G7900U

Rozdzielczość

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

WUXGA (1920 x 1200)

XGA (1024 x 768)

WUXGA (1920 x 1200)

Rzeczywiste proporcje
obrazu

16:10

16:10

16:10

4:3

16:10

6500/5915

7500/6000

5500/nie dotyczy

8000/6400

7000/5600

50 000:1
Czas eksploatacji lampy/
3000/4000
lasera (liczba godzin) w trybie
zwykłym/ekonomicznym
Współczynnik rzutu przy
1,44–2,33
rzeczywistych proporcjach
obrazu

50 000:1

50 000:1

50 000:1

50 000:1

3000/4000

4000/nie dotyczy

3000/4000

3000/4000

1,44–2,33

1,44–2,33

1,47–2,38

1,44–2,33

Skalowalny rozmiar obrazu
(przekątna)

50–300"

50–300"

50–300"

50–300"

50–300"

Zoom

Optyczny x1,6

Optyczny x1,6

Optyczny x1,6

Optyczny x1,6

Optyczny x1,6

Pionowa korekcja
Pozioma korekcja

Obsługa ręczna ±45°
Obsługa ręczna ±30°

Obsługa ręczna ±45°
Obsługa ręczna ±30°

Obsługa ręczna ±45°
Obsługa ręczna ±30°

Obsługa ręczna ±45°
Obsługa ręczna ±30°

Obsługa ręczna ±45°
Obsługa ręczna ±30°

Regulacja kąta ustawienia
obiektywu

± 67% w pionie
± 30% w poziomie

± 67% w pionie
± 30% w poziomie

± 67% w pionie
± 30% w poziomie

± 57% w pionie
± 30% w poziomie

± 67% w pionie
± 30% w poziomie

Moc głośnika

10 W

10 W

10 W

10 W

10 W

Złącza

USB 2.0 typu A, USB 2.0
typu B (tylko do czynności
serwisowych), RS-232C,
interfejs Ethernet (100 BaseTX/10 Base-T), wejście
VGA, wyjście VGA, wejście
DVI, wejście BNC, HDBaseT,
HDMI

USB 2.0 typu A, USB 2.0
typu B (tylko do czynności
serwisowych), RS-232C,
interfejs Ethernet (100
Base-TX/10 Base-T),
wejście VGA, wyjście VGA,
wejście DVI, wejście BNC,
HDBaseT, HDMI

USB 2.0 typu A, USB 2.0
typu B (tylko do czynności
serwisowych), RS-232C,
interfejs Ethernet (100 BaseTX/10 Base-T), wejście
VGA, wyjście VGA, wejście
DVI, wejście BNC, HDBaseT,
HDMI (HDCP 2.2)

USB 2.0 typu A, USB 2.0
typu B (tylko do czynności
serwisowych), RS-232C,
interfejs Ethernet (100
Base-TX/10 Base-T),
wejście VGA, wyjście VGA,
wejście DVI, wejście BNC,
HDBaseT, HDMI

USB 2.0 typu A, USB 2.0
typu B (tylko do czynności
serwisowych), RS-232C,
interfejs Ethernet (100 BaseTX/10 Base-T), wejście
VGA, wyjście VGA, wejście
DVI, wejście BNC, HDBaseT,
HDMI (HDCP 2.2)

Złącza audio

Wejście Stereo mini x 3,
wyjście Stereo mini

Wejście Stereo mini x 3,
wyjście Stereo mini

Wejście Stereo mini x 3,
wyjście Stereo mini

Wejście Stereo mini x 3,
wyjście Stereo mini

Wejście Stereo mini x 3,
wyjście Stereo mini

Praca w sieci

Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny
moduł bezprzewodowej
moduł bezprzewodowej
moduł bezprzewodowej
moduł bezprzewodowej
moduł bezprzewodowej
sieci LAN
sieci LAN
sieci LAN
sieci LAN
sieci LAN

Oprogramowanie firmy
Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków, sterowanie
przez sieć

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków, sterowanie
przez sieć

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków, sterowanie
przez sieć

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków, sterowanie
przez sieć

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków, sterowanie
przez sieć

Inne funkcje

Projekcja pionowa*,
wspomagany zoom,
regulacja ostrości i kąta
ustawienia obiektywu,
funkcja pamięci obiektywu,
wymienne obiektywy, w tym
UST z zerowym offsetem,
dzielenie ekranu, funkcja
planowania, korekcja punktu
i łuku, tryb kolorów DICOM,
pokrywa kabli w zestawie

Projekcja pionowa*,
wspomagany zoom,
regulacja ostrości i kąta
ustawienia obiektywu,
funkcja pamięci obiektywu,
wymienne obiektywy, w tym
UST z zerowym offsetem,
dzielenie ekranu, funkcja
planowania, korekcja punktu
i łuku, tryb kolorów DICOM,
pokrywa kabli w zestawie

Projekcja pionowa*,
wspomagany zoom,
regulacja ostrości i kąta
ustawienia obiektywu,
funkcja pamięci obiektywu,
wymienne obiektywy, w tym
UST z zerowym offsetem,
optymalizacja 4K, dzielenie
ekranu, funkcja planowania,
korekcja punktu i łuku, tryb
kolorów DICOM, pokrywa
kabli w zestawie

Projekcja pionowa*,
wspomagany zoom,
regulacja ostrości i kąta
ustawienia obiektywu,
funkcja pamięci obiektywu,
wymienne obiektywy, w tym
UST z zerowym offsetem,
dzielenie ekranu, funkcja
planowania, korekcja punktu
i łuku, tryb kolorów DICOM,
pokrywa kabli w zestawie

Projekcja pionowa*,
wspomagany zoom,
regulacja ostrości i kąta
ustawienia obiektywu,
funkcja pamięci obiektywu,
wymienne obiektywy, w tym
UST z zerowym offsetem,
optymalizacja 4K, dzielenie
ekranu, funkcja planowania,
korekcja punktu i łuku, tryb
kolorów DICOM, pokrywa
kabli w zestawie

Poziom hałasu (dB) w trybie
zwykłym/ekonomicznym

39/31

39/31

39/31

39/31

39/31

Waga (kg)

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

Wymiary bez stopki
(szer. x gł. x wys.) (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

Pobór mocy w trybie
zwykłym/ekonomicznym

515 W/477 W

572 W/477 W

572 W/477 W

572 W/477 W

572 W/477 W

Pobór mocy w trybie
wstrzymania, łącz. wył.

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

Natężenie światła barwnego
(lumeny) w trybie zwykłym/
ekonomicznym
Współczynnik kontrastu

30

* Czas eksploatacji lampy w trybie projekcji pionowej ulegnie skróceniu do 2000 godz.

EB-G7905U

Akcesoria do różnych zastosowań

WUXGA (1920 x 1200)

Środowiska pracy i prezentacje różnią się pod wieloma względami, dlatego
w naszej ofercie można znaleźć szeroką gamę akcesoriów, które zaspokoją
wszelkie potrzeby użytkowników — od filtrów, lamp i uchwytów sufitowych po
ekrany i obiektywy. Dzięki nim można dopasować projektor do specyfiki każdego
środowiska i potrzeb różnych odbiorców.

16:10
7000/5600
50 000:1
3000/4000
1,44–2,33

50–300"
Optyczny x1,6
Obsługa ręczna ±45°
Obsługa ręczna ±30°
± 67% w pionie
± 30% w poziomie
10 W

Oryginalne lampy Epson

Zestawy do montażu

Stosowanie oryginalnych lamp Epson
zapewnia najlepszy, najjaśniejszy
i najbardziej spójny obraz na dłużej.
Produkcja i wysyłka lamp Epson podlega
rygorystycznej kontroli, gwarantującej
najlepszą jakość obrazu, maksymalną
niezawodność i niewielkie potrzeby
w zakresie konserwacji. Do tego oferujemy
kompleksowe programy gwarancyjne.

Idealnie dopasowane uchwyty do montażu
pozwalają bezpiecznie zainstalować
projektor w dowolnym środowisku i
zapewniają elastyczność obsługi.

Aktywne głośniki

Skrzynka sterowniczo-przyłączeniowa

Te kompaktowe głośniki o wysokiej
jakości dźwięku wzbogacają każde
rozwiązanie do wyświetlania przeznaczone
do dowolnego typu pomieszczeń.
Dzięki głośnikom aktywnym ELPSP02
(z wbudowanymi wzmacniaczami, o mocy
30 W każdy) wszyscy uczniowie i studenci
w pomieszczeniu mogą wyraźnie usłyszeć
przekazywane treści, co wspomaga naukę.

Skrzynka sterowniczo-przyłączeniowa
ELPCB02 wyznacza nowy standard
podłączania projektorów do pomieszczeń
lekcyjnych oraz sterowania nimi. Wygodna,
mocowana na ścianie skrzynka do sterowania
obrazem i dźwiękiem jest przeznaczona do
projektorów Epson o krótkim i ultrakrótkim
rzucie. Jest przystosowana do różnych
urządzeń i ułatwia obsługę źródeł dźwięku/
obrazu — m.in. najnowszych, popularnych
urządzeń mobilnych pracujących w wysokiej
rozdzielczości i wyposażonych w złącze MHL.

Seria EB-5 — ELPMB23, ELPMB45
Seria EB-9 — ELPMB23
Seria EB-2000 — ELPMB23

USB 2.0 typu A, USB 2.0
typu B (tylko do czynności
serwisowych), RS-232C,
interfejs Ethernet (100 BaseTX/10 Base-T), wejście
VGA, wyjście VGA, wejście
DVI, wejście BNC, HDBaseT,
HDMI (HDCP 2.2)

Wejście Stereo mini x 3,
wyjście Stereo mini

Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny
moduł bezprzewodowej
sieci LAN

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android i
Chromebooków, sterowanie
przez sieć
Projekcja pionowa*,
wspomagany zoom,
regulacja ostrości i kąta
ustawienia obiektywu,
funkcja pamięci obiektywu,
wymienne obiektywy, w tym
UST z zerowym offsetem,
optymalizacja 4K, dzielenie
ekranu, funkcja planowania,
korekcja punktu i łuku, tryb
kolorów DICOM, pokrywa
kabli w zestawie

Bezprzewodowa karta sieciowa LAN
ELPAP10
Szybkie, bezpieczne prezentacje
przez połączenie bezprzewodowe
z wykorzystaniem aplikacji EasyMP Network
Projection lub iProjection firmy Epson oraz
łatwego w instalacji adaptera USB.

39/31
12,7
525 x 472 x 189
572 W/477 W
0,3 W
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ŻYWSZE
KOLORY
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dzięki projektorom firmy Epson1

Badania przeprowadzone przez firmę Futuresource Consulting Limited dla okresu od 2001 r. do 2015 r.
W porównaniu z najlepszymi jednoprocesorowymi projektorami DLP do kina domowego. Projektory 720p firmy Epson zapewniają trzy razy
większą jasność; projektory 1080p firmy Epson zapewniają dwa, a nawet trzy razy większą jasność. Na podstawie danych NPD za okres
od lipca 2011 r. do czerwca 2012 r. Pomiar jasności koloru (natężenia światła barwnego) dokonany zgodnie z IDMS 15.4. Jasność kolorów
będzie się różnić w zależności od warunków użytkowania. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.pl/CLO.
3
W porównaniu z czołowym modelem klasowego wyświetlacza płaskoekranowego o przekątnej 70 cali z obrazem w rozdzielczości
4K (najwyższa sprzedaż ilościowa z wyłączeniem sprzedaży dla hoteli według danych od dystrybutorów PMA na obszarze Ameryki
Północnej w okresie od stycznia do września 2015 r.), zainstalowanym w pomieszczeniu lekcyjnym o wymiarach 6,7 x 8,2 metra. Podczas
przepisywania sześciu krótkich informacji z wyświetlanych slajdów 58% uczniów i studentów w wieku 12–22 lat odczytało błędnie co
najmniej jedną z nich. Na podstawie amerykańskich badań przeprowadzonych przez firmę Radius Research, kwiecień 2016 r.
4
Rozmiar ekranu do 500" przy użyciu projektorów instalacyjnych firmy Epson.
5
Technologia bezprzewodowa Miracast® jest dostępna tylko w wybranych urządzeniach obsługujących systemy Android 4.2 i nowsze oraz
Microsoft Windows 8.1 i nowsze. Intel® WiDi wymaga systemu obsługującego tę technologię, pracującego pod kontrolą systemu Microsoft
Windows 7 lub nowszego.
6
Funkcja dostępna tylko w niektórych produktach — informacje na ten temat można znaleźć w danych technicznych na stronach 24–31.
7
Oferty gwarancyjne są dostępne tylko w niektórych krajach. Należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy Epson.
1
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Więcej informacji można uzyskać w lokalnych przedstawicielstwach firmy Epson lub na stronie www.epson.pl
Epson Europe B.V. Sp. Z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: + 48 22 375 75 00
Faks: +48 22 375 75 01

Infolinia: +48 22 295 37 25
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

