Zobrazovacie riešenia pre vzdelávanie

Nová definícia
vzdelávacieho
prostredia pre
novú generáciu
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Inšpirácia pre novú
generáciu študentov
Moderným vzdelávacím prostrediam pridajte kreativitu a
inšpiráciu a zapojte každého študenta vďaka nášmu radu
vzdelávacích projektorov. Naše produkty ponúkajú dokonalé
riešenie do všetkých prostredí výučby od malých interaktívnych
učební po veľké prednáškové sály. Nech je veľkosť vášho
publika akákoľvek, môžete sa spoľahnúť na ohromujúci obraz,
všestranné funkcie a jednoduchú prevádzku. Na rozdiel od
tradičných displejov všetky naše projektory poskytujú
škálovateľnú veľkosť obrazovky, vďaka čomu každý dokonale
vidí obsah.
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Veľkosť projekčnej plochy je dôležitá
Premietajte škálovateľný obraz až do
veľkosti 500" a vytvorte tú najpútavejšiu
hodinu v akokoľvek veľkej miestnosti bez
toho, aby ste boli obmedzení displejom.
Vytvorte optimálnu veľkosť obrazu a
každému zabezpečte dokonalý obraz bez
potreby priblíženia alebo straty dôležitého
obsahu.

Popredná technológia
Spoločnosť Epson je od roku 2001
vedúcim výrobcom projektorov a ľahko
pochopíte prečo. Naša 3LCD technológia
vytvára obraz, ktorý je až trikrát jasnejší ako
pri konkurenčných projektoroch2 a každý
projektor s plným radom funkcií poskytuje
úplné riešenie vašich individuálnych
vzdelávacích požiadaviek.
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Zlepšené učenie

Jednoduchosť zdieľania

Hodinám pridajte interaktivitu pomocou
priameho kreslenia a anotácií v rámci
celého zobrazeného obsahu. Kombinuje
interaktivitu dotyku prsta a dvoch pier
s voliteľnou funkciou streamovania a
zdieľania, čím sa vytvára prirodzené
vzdelávacie prostredie, ktoré zaujme
študentov a prinesie reálne výsledky.

Všetky naše projektory majú všestrannú
pripojiteľnosť a jednoducho sa nastavujú
a používajú. Obsahujú aj komplexné
funkcie a aplikácie, vďaka ktorým je
zdieľanie informácií jednoduché a pútavé.
Akémukoľvek vzdelávaciemu prostrediu
dodávajú zaujímavosť a pocit zapojenia
vďaka rýchlemu pripojeniu ku počítačom
všetkých študentov a bezdrôtovému
prístupu smartfónov a tabletov.

1

3

Veľkosť projekčnej
plochy je dôležitá

58

Správna veľkosť obrazu v danej miestnosti je nesmierne
dôležitá pre úroveň koncentrácie, zapojenia sa a pochopenie
obsahu. Na rozdiel od displejov poskytujú naše projektory
škálovateľnú veľkosť obrazu, takže v akokoľvek veľkej
miestnosti má každý študent dokonalý výhľad bez straty kvality
obrazu alebo potreby neustálej úpravy priblíženia.

%

študentov nedokáže
prečítať celý obsah
na 70 palcovom
displeji
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Dokonalá obrazovka pre akýkoľvek
priestor
Podľa nedávnej štúdie od spoločnosti
Radius Research, 58 percent študentov
v priemernej triede nedokáže prečítať
všetok obsah zobrazený na 70" displeji3.
Škálovateľné zobrazenie Epson možno
prispôsobiť akémukoľvek prostrediu a
obrazovka môže mať až 100" v prípade
interaktívnych vzdelávacích riešení a až
500" v prípade inštalačných projektorov4 .

Vytvorte optimálnu veľkosť obrazovky, aby ste pre každého
napodobnili dojem z obrazovky počítača (na základe veľkosti
miestnosti s rozmermi 4 × 3 metre).

60" zobrazenie

100"

zobrazenie

60" zobrazenie sa javí ako
14" monitor

100" zobrazenie sa javí ako
25,2" monitor

Správne vzdialenosti od obrazovky
Premietanie obrazu až do rozlíšenia Full
HD na prirodzenú reprodukciu obrazoviek
prenosných počítačov a inteligentných
zariadení. Displeje dokážu zväčšiť obsah
len priblížením, čo nevyhnutne vedie k
strate kvality a obsahu, ale naše projektory
jednoducho urobia z toho istého skvelého
obrazu väčší a zachovajú 100 % obsahu.

65"

70"

100"

Na základe typickej miestnosti s dĺžkou 6 metrov

Jednoduché sledovanie
Displeje RGB sa pri dlhšom pohľade
zblízka môžu javiť štvorčekovane, čo môže
priveľmi namáhať očí. Projektory Epson
zobrazujú obraz s menším pixelovým
efektom než displeje a vďaka tomu sa na
ne pohodlne môžete pozerať aj dlhší čas,
a to aj v jasne osvetlených priestoroch.
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Displej

Zobrazenia Epson

Svetlá miestnosť

Tmavá miestnosť

Bez odleskov
Sledujte jasný obsah bez odleskov aj
v jasnejších vzdelávacích prostrediach.
Obraz je živý, jasný a bez odleskov a
funkcia automatického prispôsobenia
svetla vyhodnotí svetelné podmienky
v miestnosti a podľa toho prispôsobí jas.
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Až

3x

jasnejšie farby ako pri
jednočipových projektoroch DLP
a bez dúhového efektu

2
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Kvalita prostredníctvom technológie
Naša technológia 3LCD spája vysoké
rozlíšenie, jas až 8 000 lúmenov a bohaté
farby, aby vytvorila živý, pútavý obraz
dokonca aj v jasne osvetlených učebniach.
Trojčipový optický systém bez pohyblivých
častí v srdci každého projektora umožňuje
plynulé splývanie farieb, čo vytvára krásny,
konzistentný obraz.

Technológia 3LCD od spoločnosti
Epson – až trikrát jasnejšia ako
technológia konkurencie2

Bežné projektory využívajúce
jednočipovú technológiu DLP

Vysoký jas

Vyšší kontrast, okúzľujúci jas

Inšpirujte a zaujmite študentov tým, že oživíte
obsah vďaka najjasnejšiemu, najfarebnejšiemu
obrazu. Meranie jasu našich projektorov je
jednoduché, keďže uvádzame skutočné
úrovne bieleho aj farebného svetelného
výkonu. Nech už je obsah akýkoľvek, môžete
sa spoľahnúť na úroveň jasu pre všetok obsah
v rámci celej obrazovky.

Každý detail premietajte aj na najväčších
plochách s kontrastným pomerom až
50 000:1. To znamená, že najjasnejšia biela
je 50 000-krát jasnejšia ako najtmavšia
čierna – tento rozdiel oživuje obraz vďaka
neuveriteľne bohatým, krištáľovo čistým
detailom.

Až

JASNEJŠIE
FARBY
s projektormi Epson 2

Full HD na dokonalú čistotu obrazu
Naše projektory Full HD WUXGA
reprodukujú každý detail, vďaka čomu
je každý vzdelávací scenár jasný. Ostrejší
text a obrazy s vyšším rozlíšením menej
namáhajú oči a sprostredkujú váš odkaz,
či už sú blízko a interaktívne v rámci
malej skupiny alebo sú určené pre väčšie
publikum v posluchárni.

Skutočné farby,
nádherné detaily
Naša technológia 3LCD vytvára obraz s vysokým rozlíšením a
bohatými akoby živými farbami pri všetkých úrovniach jasu, aby
boli prezentácie jasné a pútavé aj v dobre osvetlených vzdelávacích
prostrediach. Obraz je až trikrát jasnejší ako pri jednočipových
projektoroch DLP2 a dosahuje sa úroveň kvality, všestrannosti
a kreatívnej slobody, ktorá presahuje displeje.
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Interaktivita
a spolupráca
Naše interaktívne vzdelávacie riešenia premenia akýkoľvek priestor
na inšpirujúce prostredie spolupráce. Vďaka obrazu až do veľkosti
100", ktorý každému prináša jasný obsah z ktoréhokoľvek miesta
učebne, sa každý môže stať súčasťou vzdelávacieho procesu.
Učitelia môžu vytvoriť digitálnu vzdelávaciu skúsenosť, ktorá
zodpovedá očakávaniam a možnostiam dnešných technologicky
skúsených študentov.

Lepšia interakcia

Plánovanie hodín a spolupráca

Zapojte sa a spolupracujte prostredníctvom
pridávania poznámok v rámci celej
interaktívnej obrazovky pomocou
jednoduchého dotyku prstom alebo
ktoréhokoľvek z dvoch vysoko
interaktívnych pier s tvrdým alebo mäkkým
hrotom, ktoré sú vhodné na rôzne povrchy
a poskytujú prirodzenejší zážitok písania.
Ľahko možno priradzovať jednotlivé
atribúty, písať perom a vymazávať prstom
alebo dokonca intuitívne približovať,
pohybovať a posúvať obraz pomocou
prstov. Dlhšia životnosť batérie zaisťuje
minimálne prerušenia. Niektoré modely
ponúkajú aj novú funkciu prezentovania
gestami, aby učivo bolo plynulejšie.

S naším bezplatným softvérom EasyMP
Multi-PC Projection jednoducho a
bezdrôtovo zdieľajte obsah so zariadeniami
v triede. Všetky pripojené zariadenia možno
potvrdiť na zozname miniatúr. Potom
jednoducho vyberte a premietajte, aby
všetci mohli zdieľať. Niektoré projektory
obsahujú licenciu na softvér SMART
Notebook®, ktorý vám pomôže vytvoriť
ešte dynamickejšiu učebňu.

Funkcia moderátora a zdieľanie
s viacerými počítačmi
Rozšírené možnosti ovládania a zdieľania
obsahu pre študentov a učiteľov
s jednoduchou prezentáciou z celej
škály zariadení pripojených k projektoru
prostredníctvom siete alebo priameho
pripojenia bez potreby siete. Prineste
viac slobody a flexibilnosti vďaka tomu,
že každému dáte príležitosť zdieľať nápady
počas hodiny dokonca aj vtedy, ak nie sú
v triede.

Interaktivita viacerých obrazoviek
Pomocou využitia dvoch interaktívnych
vzdelávacích riešení Epson naraz vytvorte
skutočne zapamätateľné vzdelávanie na
obrovskom interaktívnom povrchu, ktorý
oživí každý detail zobrazovaného obsahu.
Funkcia rozdelenia obrazovky umožňuje
súčasné zobrazovanie z dvoch zdrojov
vrátane dokumentovej kamery.
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Pridávanie poznámok bez PC
Poznámky možno vytvárať, zdieľať, tlačiť
a diskutovať o nich jednoducho pomocou
ovládacích prvkov na obrazovke bez
pripojenia k počítaču, vďaka čomu bude
každý sústredený na diskusiu.

Nie všetky funkcie sú k dispozícii pri všetkých produktoch, pozrite si technické údaje na stranách 24 – 31.
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Riešenia na efektívne
vzdelávanie
Svet vzdelávania sa mení a očakávania a schopnosti študentov sa
s novými technológiami rozvíjajú. Široká škála riešení interaktivity
a pripojenia zjednodušuje vývoj a predvádzanie inovatívneho,
pripojeného vzdelávania, ktoré skutočne inšpiruje, motivuje a zaujme.

Domáca obrazovka s jednoduchým
prístupom
Prístup k funkciám a ovládacím prvkom
projektora máte z jedinej komplexnej
domovskej obrazovky – ľahko dostupný
ovládací panel, ktorý umožňuje zmeniť
zdroj a ešte oveľa viac pri plynulom
priebehu prezentácií a hodín.

Zrkadlenie obrazovky
Ušetrite čas odosielaním obsahu priamo
zo zariadenia na obrazovku projektora bez
sieťového pripojenia. Softvér na zrkadlenie
obsahu podporuje funkcie Miracast® a
Intel WiDi5 a funguje na základe priameho
pripojenia Wi-Fi typu peer-to-peer na
streamovanie a zdieľanie.

EasyMP Multi-PC Projection
Obsah jednoducho zdieľajte cez sieť
prepojením až 50 počítačov. Školiteľ môže
potom použiť funkciu moderátora a vybrať
naraz až štyri zariadenia, z ktorých sa bude
premietať na obrazovku.
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Aplikácia Epson iProjection
Bezdrôtovo sa pripojte k sieti projektora,
prezentujte priamo z inteligentných
zariadení so systémom iOS alebo Android
a zjednodušte interakciu s triedou a
zbieranie nápadov. Pomocou funkcie
pridávania poznámok využite interakciu
v reálnom čase vďaka digitálnemu peru,
zvýrazňovaču alebo zmizíku.

1

Pripojte svoje mobilné
zariadenie k sieti, do ktorej
je pripojený projektor.

Aplikácia Epson iProjection pre
zariadenia Chromebook
Pohybujte sa po miestnosti a
bezproblémovo zdieľajte obsah zo
zariadenia Chromebook pomocou
bezdrôtového pripojenia k projektoru
v triede. Zobrazujte obsah z jedného
zariadenia Chromebook pomocou
aplikácie Epson iProjection pre zariadenia
Chromebook alebo využite funkciu
zdieľania s viacerými počítačmi MultiPC Projection od spoločnosti Epson
s funkciou moderátora, kde môžete vyberať
a zobrazovať obsah až zo štyroch zariadení
Chromebook naraz.

2

Spustite aplikáciu a vyberte
pripojený projektor.

3

Vyberte webovú stránku,
dokument alebo fotografiu, ktoré
chcete premietať, a ste pripravení.

Interaktivita a spolupráca SMART

Ovládanie na diaľku

Spojili sme sa s poprednou softvérovou
spoločnosťou SMART, aby sme ponúkli
dve možnosti, ktoré učiteľom pomôžu
vytvoriť skutočne dynamickú triedu.
Interaktívny projektorový balík spája
projektor Epson a softvér SMART
Notebook a interaktívny balík bielej tabule
zapája neinteraktívny projektor Epson do
riešenia SMART typu všetko v jednom.

Monitorujte a ovládajte viacero projektorov
naraz pomocou nástroja Epson EasyMP
Network Monitor. Je to praktický nástroj,
ktorý umožňuje manažérom IT, zariadení
a siete skontrolovať stav projektora a
ovládať ho z jedného miesta. Zapínajte
a vypínajte na diaľku, prepínajte medzi
zdrojmi a využívajte doplnok Message
Broadcasting na odosielanie manuálnych
alebo plánovaných správ JPEG do jedného
alebo viacerých projektorov.

Nie všetky funkcie sú k dispozícii pri všetkých produktoch, pozrite si technické údaje na stranách 24 – 31.
© 2015 Google Inc. Všetky práva vyhradené. Google a logo Google sú registrované ochranné známky spoločnosti Google Inc.
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Veľmi krátka projekčná vzdialenosť

Povzbudenie študentov
k interakcii a učeniu
Vďaka škálovateľnej obrazovke s veľkosťou až do 100" a celej
škále jednoduchých, ale prepracovaných funkcií dodajte
hodinám flexibilnosť a atmosféru zapájania sa. Zažite nový svet
vzdelávania a vytvorte vzdelávacie prostredie, kde študenti
budú sledovať dokonalé zobrazenie z ktorejkoľvek časti triedy,
môžu pridávať príspevky na obrazovke a dokonca sa zapojiť
pomocou vlastného inteligentného zariadenia.

Až

10 000
hodín životnosti lampy

Skvelý výnimočný obraz
Zaujmite pozornosť študentov a udržte
si ich záujem pomocou vysokokvalitných
obrázkov, ktoré ich naozaj zapoja do
hodiny. Ponúkajte obsah presahujúci
širokouhlý formát s rozlíšením až Full
HD a dodatočným jasom s vysokým
kontrastným pomerom až 16 000:1.
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Séria 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
Rozlíšenie Full HD
Interaktivita viacerých obrazoviek
Nový dizajn pera na pohodlné písanie,
lepšiu odozvu a spoľahlivosť
Inšpirácia vďaka zapojeniu

Rozšírená pripojiteľnosť

Učeniu dodajte novú dimenziu pomocou
písania, kreslenia a pridávania komentárov
a odpovedí priamo na obrazovke.
Nové interaktívne perá sa pohodlnejšie
používajú, majú mäkký aj tvrdý hrot a
trikrát dlhšiu životnosť batérie. Niektoré
projektory obsahujú aj ovládanie dotykom
prsta, vďaka čomu je zapojenie sa ešte
jednoduchšie.

Vytvorte viacnásobné pripojenie
k počítačom, prehrávačom DVD,
dokumentovým kamerám a ďalším
zariadeniam pomocou troch vstupov HDMI.
Rýchlo meňte zdroj a udržiavajte plynulosť
hodiny pomocou novej domovskej
obrazovky, ktorá poskytuje prístup ku
kľúčovým funkciám a ovládacím prvkom.
Voliteľná funkcia Wi-Fi umožňuje ešte
väčšiu voľnosť pohybu.

Bezproblémové interaktívne
prezentovanie
Zostaňte sústredení pomocou režimu
pridávania poznámok bez potreby
počítača, ktorý umožní okamžitý prístup
k funkciám bielej tabule, a z projektora
priamo ovládajte dokumentovú kameru.

3 vstupy HDMI a voliteľné bezdrôtové
pripojenie
Výkonný zabudovaný 16 W reproduktor
a vstup mikrofónu
Kontrastný pomer až 16 000:1
Navrhnuté na spoluprácu so softvérom
SMART Notebook
Životnosť lampy 10 000 hodín v úspornom
režime

Široký výber prispievateľov
Zdieľajte obsah medzi členmi triedy
pomocou funkcie Multi-PC, ktorá umožňuje
zdieľanie obsahu z počítačov až medzi 50
osobami. Zlepšená funkcia moderátora
predstavuje pre učiteľa jednoduchý
spôsob, ako z nich vybrať až štyroch
a naraz premietať ich obsah na obrazovku.

Interaktívne prezentovanie vo veľkej
mierke
Pomocou spolupráce dvoch projektorov
vytvorte jednu mimoriadne veľkú
interaktívnu plochu. Interaktivita viacerých
obrazoviek znamená, že celý obraz môže
využívať interaktívne funkcie.

Všestranné možnosti obrazovky
Vďaka funkcii rozdelenej obrazovky,
ktorá zobrazuje obsah z dvoch rozličných
zdrojov, ako napríklad rozvrh hodín
z počítača a statický obraz alebo videoklip
z dokumentovej kamery, dodajte
vzdelávaniu hĺbku.
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Krátka projekčná vzdialenosť

Vysokovýkonné prezentovanie
bez vysokých nákladov
Inšpirujte študentov prostredníctvom dokonalého obrazu až
do veľkosti 116" zo vzdialenosti len 1,2 m pomocou našich
flexibilných projektorov s krátkou projekčnou vzdialenosťou
a skvelou pridanou hodnotou. Sú všestranné, hospodárne
a vďaka škálovateľnej obrazovke robia zo zdieľania obsahu
kreatívny a zaujímavý vzdelávací zážitok.

Väčší, jasnejší obraz

Jednoduché nastavenie a používanie

Séria EB-5

Obohaťte zvedavé mysle pomocou
veľkoformátového obrazu so živými
farbami, čistými detailmi a jasom, vďaka
ktorému vizuálny obsah vynikne aj v plne
osvetlenej učebni. Na rozdiel od tradičných
displejov tieto projektory vytvárajú
škálovateľný obraz, ktorý možno upraviť
pre konkrétnu miestnosť, vďaka čomu
každý študent dokonale uvidí obsah.

Pomocou jednoduchých farebných
režimov zvýraznite to najlepšie zo
zvoleného predmetu a akýkoľvek obsah
z osobného počítača alebo počítača Mac
zobrazte rýchlo a jednoducho pomocou
jednokáblového zobrazenia USB 3 v 1.
Svojim hodinám môžete vtlačiť svoju
pečať aj pomocou prispôsobiteľného loga
používateľa.

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

Premietajte obraz
až do veľkosti

116"

zo vzdialenosti 1,2 m
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EB-536Wi
Jas CLO 3 400 lúmenov, rozlíšenie WXGA
Vstup HDMI pre digitálny video a audio
obsah
Dlhá životnosť lampy (5 000 hodín normálny
režim/10 000 hodín úsporný režim)
Horizontálna a vertikálna korekcia
lichobežníka
Výkonný zabudovaný 16 W reproduktor
a vstup mikrofónu
Vzdialené sieťové monitorovanie
a ovládanie
Až dve interaktívne perá, interaktívne
nástroje
Inštalácia bez ovládača a automatická
kalibrácia

Jednoduché pripojenie
Pripojenie k najnovším digitálnym
zariadeniam je jednoduché a kompatibilita
so staršími analógovými produktmi ušetrí
peniaze za výmenu. Zobrazujte obsah
bezdrôtovo z tabletov, smartfónov a
iných zariadení vďaka funkcii projekcie
z viacerých počítačov Multi-PC, ktorý
umožňuje súčasné zobrazenie obsahu
až zo štyroch zariadení.

Flexibilnosť krátkej projekčnej
vzdialenosti
Získajte viac možností umiestnenia
projektora a uvoľnite miesto vďaka
premietaniu veľkého obrazu z malej
vzdialenosti. Tieto kompaktné projektory
je možné namontovať na stenu, strop alebo
stôl a možno ich jednoducho prenášať
medzi miestnosťami. Korekcia lichobežníka
zaistí dokonale jednotný obraz aj pri
projekcii z uhla.

Kompletné riešenia, skvelá hodnota
Tieto riešenia typu všetko v jednom
dodávajú učeniu všestrannosť a zapojenie
sa publika, a zároveň majú veľmi nízke
celkové náklady na vlastníctvo. Dlhá
životnosť lampy až 10 000 hodín pre
bezproblémové vyučovacie hodiny
zabezpečuje minimálnu potrebu údržby.
Medzi funkcie šetrenia energie patrí
dynamické ovládanie lampy na automatické
priradenie jasu svetelným podmienkam
a dočasné vypnutie zvuku a obrazu, ktoré
stlmí lampu o 70 % počas prestávok alebo
diskusií.

Inšpirácia pomocou interaktivity
Pomocou interaktívneho projektora
EB-536Wi spravte zo študentov integrálnu
súčasť vyučovacích hodín. Podporte úzku
spoluprácu činnosťou priamo na obraze
pomocou dvoch presných interaktívnych
pier. Ľahko môžete navigovať, vyberať,
posúvať, kresliť, pridávať poznámky,
interagovať s obrázkami a uložiť si nápady
na ďalšie hodiny.
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Stôl

Prehľadnosť a kontrola
v akomkoľvek vzdelávacom prostredí
Tieto všestranné projektory možno ľahko prenášať medzi učebňami,
majú však aj možnosti pripojenia a napájania na trvalejšiu inštaláciu.
Oživujú hodiny prostredníctvom živého veľkoformátového obrazu
a škálovateľnej obrazovky a uľahčujú život vďaka funkciám,
ako je napríklad pripojenie pomocou kódu QR6.

Skvelé Full HD obrázky

Streamovanie a zdieľanie

Séria EB-2000

Zdieľajte bohaté, živé farby a detaily
aj v jasne osvetlených miestnostiach
s rozlíšením až WUXGA, ktoré zobrazuje
širokouhlý formát a jednoducho vyhovie
takmer akémukoľvek obsahu z prenosného
počítača. Pridajte kvalitu a jasnosť vďaka
kontrastnému pomeru 15 000:1.

Jednoducho sa spojte s kýmkoľvek
v prostredí vzdelávania i mimo neho
vďaka komplexnému zdieľaniu a
streamovaniu obsahu z počítačov a
inteligentných zariadení. Možno tak urobiť
prostredníctvom bezdrôtovej siete LAN,
zrkadlenia obrazovky alebo projekcie
z viacerých počítačov, ktorú možno použiť
na výber obsahu až z 50 pripojených
počítačov.

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

Dokonalý súlad
Vďaka škálovateľnému obrazu až do 300"
tieto projektory jednoducho zapadnú do
akéhokoľvek vzdelávacieho prostredia.
Do miestnosti dodajte optimálnu veľkosť
obrazu, aby každý študent videl jasný,
detailný obraz bez odleskov na celej
obrazovke.

Pripojte až

50

počítačov
naraz
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Prezentovanie gestami
Ovládajte kľúčové prvky prezentácií,
ako je navigácia na jednotlivých stranách,
prostredníctvom funkcie prezentovania
gestami. Prezentácie budú plynulé vďaka
používaniu vašich rúk namiesto diaľkového
ovládača a nebudete ani musieť chodiť
k projektoru.

Široké možnosti pripojenia

Jasné prednosti

EB-2265U

Hodinám dodajte obsah vo vysokom
rozlíšení pomocou dvoch portov HDMI, cez
ktoré sa môže obsah z malých zariadení
zobraziť na veľkej obrazovke. Niektoré
modely obsahujú funkciu HDBaseT na
prenášanie videa a audia jedným káblom.

Užite si väčšiu flexibilnosť ako pri
displejoch vďaka jednoduchej prenosnosti
medzi učebňami. Rozšírte vzdelávacie
možnosti pomocou rozdelenej obrazovky
a prezentujte priamo a bezdrôtovo
z inteligentných zariadení so systémami iOS
a Android pomocou aplikácie iProjection6.

Jas 5 500 lúmenov, rozlíšenie WUXGA

Skvelá hodnota, vysoká spoľahlivosť
Projektory Epson sú veľmi hospodárne,
pretože ponúkajú bielu tabuľu, veľkú
obrazovku a papierovú tabuľu v jedinom
riešení a sú veľmi spoľahlivé vďaka
životnosti lampy a cyklu filtra až
10 000 hodín.

Štandardná a voliteľná Wi-Fi pripojiteľnosť
2 porty HDMI (1x MHL)
Automatická vertikálna a horizontálna
korekcia lichobežníka
Prezentácia z viacerých počítačov
a možnosť rozdelenia obrazovky
Životnosť lampy až 10 000 hodín
v úspornom režime
Zrkadlenie obrazovky – pripojiteľnosť
Miracast
Prezentovanie gestami
1x Port HDBaseT (1x MHL)

Až

WUXGA
Širokouhlé rozlíšenie
Full HD
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Mobilné

Cenovo dostupné, výkonné
riešenie projekcie pre
akúkoľvek triedu
Tieto projektory sú kompaktné, prenosné, robustné a ponúkajú
skvelú hodnotu. Na rozdiel od displejov ich možno rýchlo,
jednoducho a bezpečne prenášať medzi učebňami. Prinášajú
obraz v úžasnej kvalite, ľahko sa nastavujú a používajú a dokážu
priniesť rôzne druhy obsahu zo širokej škály zariadení.
Väčší, jasnejší obraz

Rýchle, jednoduché nastavenie

Séria EB-9

Zaujmite akúkoľvek triedu jasnejšími,
farebnejšími prezentáciami, ktoré vyniknú
aj v jasne osvetlených triedach a pritiahnu
pozornosť študentov, nech sedia
kdekoľvek. Model EB-955WH premieta
dokonca širokouhlý obraz, aby z každého
obsahu vyniklo to najlepšie.

Vždy dosiahnite dokonale jednotnú
obrazovku a jasný obsah od okraja po
okraj bez odleskov. Premietajte obraz
bez rušenia aj z uhla vďaka zvislej aj
vodorovnej lichobežníkovej korekcii a šetrite
čas vyvolaním uložených nastavení OSD
z iných projektorov.

EB-98H, EB-945H,
EB-955WH, EB-965H

Rozsiahle možnosti pripojenia
Zlepšite hodiny vďaka dvom portom HDMI
na projekcie HD a pomocou podpory MHL
premietajte obsah z malých obrazoviek
na veľkej ploche. Pripojte najnovšie
digitálne zariadenia pomocou kódu QR6
a naďalej používajte svoje analógové
produkty. Vytváranie siete s pripojiteľnosťou
RJ45 LAN a voliteľnou funkciou Wi-Fi je
jednoduché.

EB-955WH
Jas až 3 200 lúmenov, rozlíšenie WXGA
Jasné detaily vďaka kontrastnému pomeru
10 000:1
Nízka hlučnosť ventilátora minimalizuje
rušenie
Dva vstupy HDMI pre digitálny video
a audio obsah
Horizontálna a vertikálna korekcia
lichobežníka
Vstavaný 16-wattový reproduktor
Podpora siete, voliteľné pripojenie Wi-Fi
Podpora vizualizéra Epson s napájaním
cez USB
Životnosť lampy až 10 000 hodín
v úspornom režime
Dočasné vypnutie zvuku a obrazu

10 000:1
Kontrastný pomer
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Až

3 500
Jas v lúmenoch
Možnosť vzdelávania

Vysoká spoľahlivosť, skvelá hodnota

Pridajte kreativitu pomocou celej škály
funkcií Epson EasyMP vrátane projekcie
z viacerých počítačov Multi-PC Projection
na pripojenie až 50 zariadení a premietanie
obsahu naraz až zo štyroch zariadení
pomocou funkcie moderátora. Ten istý
obsah možno odoslať do viacerých
projektorov naraz z vášho počítača
pomocou funkcie Network Projection.

Tieto odolné, spoľahlivé projektory sa
jednoduchšie prenášajú medzi učebňami
ako displeje a ponúkajú aj nízke celkové
náklady na vlastníctvo vďaka životnosti
lampy až 10 000 a dlhému cyklu filtra.
Dočasné vypnutie zvuku a obrazu stlmí
lampu o 70 %, čím sa minimalizuje
spotreba energie, a centrálne sieťové
monitorovanie a správa počítačov tiež
udržuje spotrebu energie na minime.
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Prednášková sála

Náš najvýkonnejší, všestranný
rad projektorov na montáž
Premeňte veľkoformátové vzdelávacie prezentovanie pomocou
ohromujúceho obrazu s rozlíšením až Full HD v rámci celej
škálovateľnej veľkej obrazovky vo väčších, jasne osvetlených
učebniach, prednáškových sálach a auditóriách. Tieto riešenia,
ktoré raz nainštalujete a viac sa nimi nemusíte zaoberať,
dodávajú všestrannosť všetkým priestorom a niektoré modely
ponúkajú obraz v kvalite budúcnosti vďaka našej technológii
vylepšenia 4K.
Výnimočný obraz

Jednoduché nastavenie a prevádzka

Premietajte jasný, farebný obraz a zapojte
väčšie skupiny študentov s rozlíšením
lepším ako Full-HD WUXGA. 3-čipové
optické zariadenie optimalizuje zhodu
čiernej farby, čím sa dosahuje plynulé
splývanie a vytvára sa živý obraz, ktorý
je až 3-krát jasnejší ako pri konkurenčných
1-čipových projektoroch DLP2.

Projekciu spustíte rýchlo vďaka flexibilnej
pripojiteľnosti na jednoduchú integráciu do
existujúcej štruktúry a podpore HDBaseT
pre video a audio v kvalite Full HD.
Motorizované priblíženie a horizontálny
a vertikálny posun objektívu zaistí
jednoduché úpravy a čas ušetríte vďaka
funkcie pamäte objektívu.

Vymeniteľné objektívy s motorčekom

Revolúcia kvality

Pomocou širokej škály objektívov
s motorčekom vrátane objektívu
s mimoriadne krátkou projekčnou
vzdialenosťou na projekciu veľkých obrazov
až do veľkosti 200" zo vzdialenosti len
1,5 m zaistite, že obraz dokonale zapadne
do vášho priestoru a prispôsobí sa veľkosti
publika.

Na hodinách a kurzoch využite detaily
a farby obrazu budúcnosti, ktoré zaistí
naša nová technológia vylepšenia 4K na
vybraných projektoroch. Táto pokročilá
inovácia digitálne zdokonaľuje obsah
Full HD 1080 p a prináša lepšiu textúru
a rozlíšenie, čím dosahuje skutočne
výnimočný obraz.
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4K

technológia
vylepšenia

Rad EB-G7000
EB-G7000W, EB-G7200W, EB-G7400U,
EB-G7800, EB-G7900U, EB-G7905U
EB-G7900U
Jas 7 000 lúmenov, rozlíšenie WUXGA
Vymeniteľné motorizované objektívy
zahŕňajú aj objektív s veľmi krátkou
projekčnou vzdialenosťou
Otočenie o 360º, režim na výšku, korekcia
zakriveného povrchu a rohovej steny
Pripojiteľnosť HDBaseT, HDMI, DVI a
komponentná pripojiteľnosť
Široké možnosti prezentovania

Správa portfólia zariadení

Lekciám a hodinám dodajte kreativitu.
Pomocou 360º inštalácie zapojte do hry
dlážku i strop, premietajte do rohov alebo
na zakrivené steny bez rušenia alebo
straty jasu a využite i režim na výšku.
Porovnajte obsah pomocou rozdelenej
obrazovky a vytvorte jeden obrovský obraz
bezproblémovým spojením viacerých
projektorov naraz.

Prevezmite sieťovú kontrolu pomocou
softvéru EasyMP. Prezentáciu môžete
odoslať do viacerých projektorov a
centrálne monitorovať, spravovať a
konfigurovať všetky projektory. Nastavte
si e-mailové upozornenia na údržbu, hoci
životnosť lampy a filtra sú veľmi dlhé a
prinášajú až 3 roky7 neprerušeného výkonu.

Funkcia rozdelenej obrazovky a projekcia
z viacerých počítačov
Funkcia pamäte objektívu
Vstavaný 10-watový reproduktor
Technológia vylepšenia 4K od spoločnosti
Epson

Režim DICOM SIM

Až

8 000

Tento špeciálny farebný režim používajte na
vytváranie obrázkov s jasnými tieňmi. Je to
ideálna voľba pri zobrazovaní röntgenových
snímok a iných medicínskych obrázkov
(tento projektor nemožno používať na
stanovenie skutočnej diagnózy).

Jas v lúmenoch
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Vizualizéry

Hodinám dodajte ďalší
obsah
Oživte obsah prostredníctvom zaznamenania 3D objektov,
experimentov a dokonca aj živých objektov a celej triede ich
predstavte na veľkej obrazovke. Tieto odolné, ale kompaktné
kamery s rozlíšením Full HD na zachytenie fotografií i videa sa
ľahko pripájajú k projektoru a hodiny robia ešte zaujímavejšími.

Stolný vizualizér

Ostré detaily

Mikroskopový nadstavec

Zachyťte a zaznamenajte obrázky
a objekty v rozlíšení Full HD 1080 p
pomocou 2-megapixelovej kamery
s vysokým rozlíšením. Optické a digitálne
priblíženie prináša mimoriadne ostré detaily
a zväčšenie. Spoľahnite sa na plynulé
video bez rozmazaného pohybu vďaka
vysokej frekvencii snímok (30 snímok za
sekundu). Nech už je váš obsah akýkoľvek,
vynikajúce osvetlenie obrazu zaistí, že bude
zachytený každý detail dokonca aj v slabo
osvetlenej učebni.

ELPDC21

Ako štandard pri modeli ELDCP21

Snímanie veľkého, skutočného obrazu
Zachyťte veľký obraz až do veľkosti A3
– od zošitu A4 po veľké 3D objekty bez
potreby ich premiestňovať. Ako štandard
je zahrnutý aj mikroskopový nadstavec,
cez ktorý na veľkú obrazovku dostanete
aj tie najmenšie objekty.

Jednoduché ovládanie prevádzky
Ovládanie kamery je ľahko dostupné na
obrazovke. Priblíženie, zmrazenie obrazu,
zachytenie a automatické zaostrenie
jediným dotykom umožňujú bezproblémové
prezentovanie, keďže sa nemusíte presúvať
medzi počítačom, projektorom a kamerou.
Paralelné pripojenie poskytuje výstup trom
oddeleným zariadeniam naraz. Učiteľ tak
môže napríklad odosielať živý obraz na
obrazovku, do počítača a do prenosného
počítača na zaznamenanie.
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Všestranný partner prezentovania
Záznamy možno uložiť a použiť na ďalších
hodinách pomocou otvoru na kartu SD
a prehliadača. Ľahko možno zachytiť a
ukladať obrazy a klipy, snímky obrazovky
a poznámky z iného zariadenia a porovnať
rozličné informácie pomocou funkcie
rozdelenia obrazovky. Obsah OD sa
objaví ako ľahko prístupná miniatúra na
obrazovke, keď ju možno ľahko vybrať
posúvaním a diaľkovým ovládačom.
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Model

EB-670

EB-675W

EB-680/EB-680S

EB-685W/EB-685WS

EB-675Wi

Rozlíšenie

XGA (1 024 × 768)

WXGA (1 280 × 800)

XGA (1 024 × 768)

WXGA (1 280 × 800)

WXGA (1 280 × 800)

Základný pomer strán

4:3
3 100/1 800/–

16:10
3 200/1 800/–

4:3
3 500/2 900/2 900

16:10
3 500/2 900/2 900

16:10
3 200/1 800/–

Kontrastný pomer

14 000:1

14 000:1

14 000:1

14 000:1

14 000:1

Životnosť lampy/lasera
(hodiny) (normálny/úsporný
režim/úsporný režim 2)

5 000/10 000/–

5 000/10 000/–

5 000/10 000/9 000

5 000/10 000/9 000

5 000/10 000/–

Pomer veľkosti obrazu a
projekčnej vzdialenosti pri
základnom pomere strán

0,32:1

0,28:1

0,32:1

0,28:1

0,28:1

Škálovateľná veľkosť
obrazovky (uhlopriečka)

56 – 93"

60 – 100"

56 – 93"

60 – 100"

60 – 100"

Priblíženie

Digitálne 1,35-násobné

Digitálne 1,35-násobné

Digitálne 1,35-násobné

Digitálne 1,35-násobné

Digitálne 1,35-násobné

Vertikálna korekcia
lichobežníka
Horizontálna korekcia
lichobežníka

Manuálna ±3°

Manuálna ±3°

Manuálna ±3°

Manuálna ±3°

Manuálna ±3°

Manuálna ±3°

Manuálna ±3°

Manuálna ±3°

Manuálna ±3°

Manuálna ±3°

Posun objektívu

–

–

–

–

–

Výstup reproduktorov

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Pripojenie

2× vstup VGA, výstup VGA
(vymeniteľný), 2× HDMI,
kompozitný RCA, S-Video,
USB typu B, USB typu A,
MHL (cez HDMI 1), RS-232C

2× vstup VGA, výstup VGA
(vymeniteľný), 2× HDMI,
kompozitný RCA, S-Video,
USB typu B, USB typu A,
MHL (cez HDMI 1), RS-232C

2× vstup VGA, výstup VGA
(vymeniteľný), 2× HDMI,
kompozitný RCA, S-Video,
USB typu B, USB typu A,
MHL (cez HDMI 1), RS-232C

2× vstup VGA, výstup VGA
(vymeniteľný), 2× HDMI,
kompozitný RCA, S-Video,
USB typu B, USB typu A,
MHL (cez HDMI 1), RS-232C

2× vstup VGA, výstup VGA
(vymeniteľný), 2× HDMI,
kompozitný RCA, S-Video,
USB typu B, USB typu A,
MHL (cez HDMI 1), RS-232C

Pripojenie audia

3× vstup stereo mini, vstup
mikrofónu stereo mini,
výstup stereo mini

3× vstup stereo mini, vstup
mikrofónu stereo mini,
výstup stereo mini

3× vstup stereo mini, vstup
mikrofónu stereo mini,
výstup stereo mini

3× vstup stereo mini, vstup
mikrofónu stereo mini,
výstup stereo mini

3× vstup stereo mini, vstup
mikrofónu stereo mini,
výstup stereo mini

Sieťové pripojenie

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

Softvérové riešenia Epson

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android a
zariadenia Chromebook

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android a
zariadenia Chromebook

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android a
zariadenia Chromebook

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android a
zariadenia Chromebook

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android a
zariadenia Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
softvér SMART Notebook,
Easy Interactive Tools

Ďalšie funkcie

domáca obrazovka, voliteľná
pripojiteľnosť streamovania
a zdieľania, interaktivita na
viacerých obrazovkách,
automatické vyhľadávanie
zdroja, dočasné vypnutie
zvuku a obrazu, rozdelená
obrazovka, zobrazenie
USB 3 v 1, kopírovanie
nastavení OSD, automatické
tlmenie lampy, prezentácia
bez počítača, bezpečnostný
držiak kábla a zámka,
zámok Kensington

domáca obrazovka, voliteľná
pripojiteľnosť streamovania
a zdieľania, interaktivita na
viacerých obrazovkách,
automatické vyhľadávanie
zdroja, dočasné vypnutie
zvuku a obrazu, rozdelená
obrazovka, zobrazenie
USB 3 v 1, kopírovanie
nastavení OSD, automatické
tlmenie lampy, prezentácia
bez počítača, bezpečnostný
držiak kábla a zámka,
zámok Kensington

domáca obrazovka, voliteľná
pripojiteľnosť streamovania
a zdieľania, interaktivita na
viacerých obrazovkách,
automatické vyhľadávanie
zdroja, dočasné vypnutie
zvuku a obrazu, rozdelená
obrazovka, zobrazenie
USB 3 v 1, kopírovanie
nastavení OSD, automatické
tlmenie lampy, prezentácia
bez počítača, bezpečnostný
držiak kábla a zámka,
zámok Kensington, model
EB-680S kompatibilný so
systémami SMART IWB*

domáca obrazovka, voliteľná
pripojiteľnosť streamovania
a zdieľania, interaktivita na
viacerých obrazovkách,
automatické vyhľadávanie
zdroja, dočasné vypnutie
zvuku a obrazu, rozdelená
obrazovka, zobrazenie
USB 3 v 1, kopírovanie
nastavení OSD, automatické
tlmenie lampy, prezentácia
bez počítača, bezpečnostný
držiak kábla a zámka,
zámok Kensington, model
EB-685WS kompatibilný so
systémami SMART IWB*

domáca obrazovka, voliteľná
pripojiteľnosť streamovania
a zdieľania, interaktivita na
viacerých obrazovkách,
automatické vyhľadávanie
zdroja, dočasné vypnutie
zvuku a obrazu, rozdelená
obrazovka, zobrazenie
USB 3 v 1, kopírovanie
nastavení OSD, automatické
tlmenie lampy, interaktivita
dvoch pier, automatická
kalibrácia, prezentácia bez
počítača, bezpečnostný
držiak kábla a zámka,
zámok Kensington

Hlučnosť (dB) (v štandardnom/úspornom režime/
úspornom režime 2)

35/28/–

35/28/–

35/30/29

35/30/29

35/28/–

Hmotnosť (kg)

5,7

5,7

5,7

5,7

5,8

Rozmery bez nožičiek
(Š × H × V (mm))

367 × 400 × 149

367 × 400 × 149

367 × 400 × 149

367 × 400 × 149

367 × 400 × 149

Spotreba energie (normálny/úsporný režim/úsporný
režim 2)

317 W/230 W/–

317 W/230 W/–

354 W/309 W/309 W

354 W/309 W/309 W

317 W/230 W/–

0,37 W

0,37 W

0,37 W

0,37 W

Farebný svetelný výkon
(lúmeny), normálny/úsporný
režim/úsporný režim 2

Spotreba energie v pohotov- 0,37 W
ostnom režime, zvyčajne vyp.
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* Pozrite si hlavný dátový list, kde nájdete kompatibilné modely SMART Board®

EB-680Wi

EB-685Wi

EB-695Wi

EB-696Ui

WXGA (1 280 × 800)

WXGA (1 280 × 800)

WXGA (1 280 × 800)

WUXGA (1 920 × 1 200)

16:10
3 200/1 800/–

16:10
3 500/2 900/2 900

16:10
3 500/2 900/2 900

16:10
3 800/2 900/–

14 000:1

14 000:1

14 000:1

16 000:1

5 000/10 000/–

5 000/10 000/9 000

5 000/10 000/9 000

5 000/10 000/–

0,28:1

0,28:1

0,27:1

0,27:1

60 – 100"

60 – 100"

60 – 100"

70 – 100"

Digitálne 1,35-násobné

Digitálne 1,35-násobné

Digitálne 1,35-násobné

Digitálne 1,35-násobné

Manuálna ±3°

Manuálna ±3°

Manuálna ±3°

Manuálna ±3°

Manuálna ±3°

Manuálna ±3°

Manuálna ±3°

Manuálna ±3°

–

–

–

–

16 W

16 W

16 W

16 W

2× vstup VGA, výstup VGA
(vymeniteľný), 2× HDMI,
kompozitný RCA, S-Video,
USB typu B, USB typu A,
MHL (cez HDMI 1), RS-232C,
vstup pre synchronizáciu,
výstup synchronizácie,
dotykové ovládanie jednotky

2× vstup VGA, výstup VGA
(vymeniteľný), 2× HDMI,
kompozitný RCA, S-Video,
USB typu B, USB typu A,
MHL (cez HDMI 1), RS-232C,
vstup pre synchronizáciu,
výstup synchronizácie

2× vstup VGA, výstup VGA
(vymeniteľný), 2× HDMI,
kompozitný RCA, S-Video,
USB typu B, USB typu A,
MHL (cez HDMI 1),
RS-232C, vstup pre
synchronizáciu, výstup
synchronizácie, dotykové
ovládanie jednotky

vstup VGA, výstup VGA
(vymeniteľný), 3× HDMI,
kompozitný RCA, S-Video,
2× USB typu A, USB typu B,
MHL (cez HDMI 1),
RS-232C, vstup pre
synchronizáciu, výstup
synchronizácie, dotykové
ovládanie jednotky

3× vstup stereo mini, vstup
mikrofónu stereo mini,
výstup stereo mini

3× vstup stereo mini, vstup
mikrofónu stereo mini,
výstup stereo mini

3× vstup stereo mini, vstup
mikrofónu stereo mini,
výstup stereo mini

3× vstup stereo mini, vstup
mikrofónu stereo mini,
výstup stereo mini

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android a
zariadenia Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
softvér SMART Notebook,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android a
zariadenia Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
softvér SMART Notebook,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android a
zariadenia Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
softvér SMART Notebook,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android a
zariadenia Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
softvér SMART Notebook,
Easy Interactive Tools

domáca obrazovka, voliteľná
pripojiteľnosť streamovania
a zdieľania, interaktivita na
viacerých obrazovkách,
automatické vyhľadávanie
zdroja, dočasné vypnutie
zvuku a obrazu, rozdelená
obrazovka, zobrazenie
USB 3 v 1, kopírovanie
nastavení OSD, automatické
tlmenie lampy, interaktivita
dvoch pier a dotykom,
automatická kalibrácia,
prezentácia bez počítača,
bezpečnostný držiak kábla a
zámka, zámok Kensington

domáca obrazovka, voliteľná
pripojiteľnosť streamovania
a zdieľania, interaktivita na
viacerých obrazovkách,
automatické vyhľadávanie
zdroja, dočasné vypnutie
zvuku a obrazu, rozdelená
obrazovka, zobrazenie
USB 3 v 1, kopírovanie
nastavení OSD, automatické
tlmenie lampy, interaktivita
dvoch pier, automatická
kalibrácia, prezentácia bez
počítača, bezpečnostný
držiak kábla a zámka,
zámok Kensington

domáca obrazovka, voliteľná
pripojiteľnosť streamovania
a zdieľania, interaktivita na
viacerých obrazovkách,
automatické vyhľadávanie
zdroja, dočasné vypnutie
zvuku a obrazu, rozdelená
obrazovka, zobrazenie
USB 3 v 1, kopírovanie
nastavení OSD, automatické
tlmenie lampy, interaktivita
dvoch pier a dotykom,
automatická kalibrácia,
prezentácia bez počítača,
bezpečnostný držiak kábla
a zámka, zámok Kensington

domáca obrazovka, voliteľná
pripojiteľnosť streamovania
a zdieľania, interaktivita na
viacerých obrazovkách,
automatické vyhľadávanie
zdroja, dočasné vypnutie
zvuku a obrazu, rozdelená
obrazovka, zobrazenie
USB 3 v 1, kopírovanie
nastavení OSD, automatické
tlmenie lampy, interaktivita
dvoch pier a dotykom,
automatická kalibrácia,
prezentácia bez počítača,
bezpečnostný držiak kábla
a zámka, zámok Kensington

35/28/–

35/30/29

35/30/29

35/28/–

5,8

5,8

5,8

8,3

367 × 400 × 149

367 × 400 × 149

367 × 400 × 149

474 × 447 × 164

317 W/230 W/–

354 W/309 W/309 W

354 W/309 W/309 W

401 W/334 W/–

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

Rozlíšenie

XGA (1 024 × 768)

WXGA (1 280 × 800)

XGA (1 024 × 768)

WXGA (1 280 × 800)

WXGA (1 280 × 800)

Základný pomer strán

4:3
2 700/1 600

16:10
2 800/1 700

4:3
3 200/1 800

16:10
3 400/1 900

16:10
3 400/1 900

Kontrastný pomer

16 000:1

16 000:1

16 000:1

16 000:1

16 000:1

Životnosť lampy/lasera (hodiny) (normálny/úsporný režim)

5 000/10 000

5 000/6 000

5 000/10 000

5 000/10 000

5 000/10 000

Pomer veľkosti obrazu a
projekčnej vzdialenosti pri
základnom pomere strán

0,55:1

0,48:1

0,55:1

0,48:1

0,48:1

Škálovateľná veľkosť
obrazovky (uhlopriečka)

50 – 108"

53 – 116"

50 – 108"

53 – 116"

53 – 116"

Priblíženie

Digitálne, 1 – 1,35-násobné

Digitálne 1,35-násobné

Digitálne, 1 – 1,35-násobné

Digitálne, 1 – 1,35-násobné

Digitálne 1,35-násobné

Vertikálna korekcia
lichobežníka
Horizontálna korekcia
lichobežníka

Manuálna ±15°

Manuálna ±15°

Manuálna ±15°

Manuálna ±15°

Manuálna ±7°

Manuálna ±15°

Manuálna ±15°

Manuálna ±15°

Manuálna ±15°

Manuálna ±5°

Posun objektívu

–

–

–

–

–

Výstup reproduktorov

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Pripojenie

2× vstup VGA, výstup VGA,
kompozitný RCA, S-Video,
USB typu B, USB typu A,
HDMI, RS-232C

2× vstup VGA, výstup VGA,
kompozitný RCA, S-Video,
USB typu B, USB typu A,
HDMI, RS-232C

2× vstup VGA, výstup VGA,
kompozitný RCA, S-Video,
USB typu B, USB typu A,
HDMI, RS-232C

2× vstup VGA, výstup VGA,
kompozitný RCA, S-Video,
USB typu B, USB typu A,
HDMI, RS-232C

2× vstup VGA, výstup VGA,
kompozitný RCA, S-Video,
USB typu B, USB typu A,
HDMI, RS-232C, vstup
pre synchronizáciu, výstup
synchronizácie

Pripojenie audia

vstup páru RCA, 2× vstup
stereo mini, výstup stereo
mini, vstup mikrofónu

vstup páru RCA, 2× vstup
vstup páru RCA, 2× vstup
stereo mini, vstup mikrofónu
stereo mini, výstup stereo
stereo mini, výstup stereo mini mini, vstup mikrofónu

vstup páru RCA, 2× vstup
stereo mini, výstup stereo
mini, vstup mikrofónu

vstup páru RCA, 2× vstup
stereo mini, výstup stereo
mini, vstup mikrofónu

Sieťové pripojenie

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

Softvérové riešenia
Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android a
zariadenia Chromebook

EasyMP Monitor, EasyMP
Multi PC Projection,
EasyMP Network Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android a
zariadenia Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android a
zariadenia Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android a
zariadenia Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android a
zariadenia Chromebooks,
Easy Interactive Tools

Ďalšie funkcie

zobrazenie USB 3 v 1,
voliteľný držiak na stenu,
kopírovanie nastavení OSD,
prezentácia bez počítača

zobrazenie USB 3 v 1,
voliteľný držiak na stenu,
kopírovanie nastavení OSD,
prezentácia bez počítača

zobrazenie USB 3 v 1,
voliteľný držiak na stenu,
kopírovanie nastavení OSD,
prezentácia bez počítača
(EB-530S s certifikátom
SMART Board®*)

zobrazenie USB 3 v 1,
voliteľný držiak na stenu,
kopírovanie nastavení OSD,
prezentácia bez počítača

zobrazenie USB 3 v 1,
voliteľný držiak na stenu,
kopírovanie nastavení
OSD, prezentácia bez
počítača, interaktívne pero,
automatická kalibrácia

Hlučnosť (v štandardnom/
úspornom režime v dB)

35/28

35/29

37/29

37/29

37/29

Hmotnosť (kg)

3,7

3,7

3,7

3,7

3,9

Rozmery bez nožičiek
(Š × H × V (mm))

345 × 315 × 94

345 × 315 × 94

345 × 315 × 94

345 × 315 × 94

345 × 315 × 94

Spotreba energie (normálny/
úsporný režim)

278 W/219 W

278 W/219 W

298 W/221 W

298 W/221 W

298 W/221 W

0,28 W

0,28 W

0,28 W

0,28 W

Farebný svetelný výkon
(lúmeny), normálny/úsporný
režim

Spotreba energie v pohotov- 0,28 W
ostnom režime, zvyčajne vyp.

* Pozrite si hlavný dátový list, kde nájdete kompatibilné modely SMART Board®
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Model

EB-2040

EB-2055

EB-2065

EB-2140W

EB-2155W

Rozlíšenie

XGA (1 024 × 768)

XGA (1 024 × 768)

XGA (1 024 × 768)

WXGA (1 280 × 800)

WXGA (1 280 × 800)

Základný pomer strán

4:3
4 200/2 700/–

4:3
5 500/3 800

4:3
5 500/3 800

16:10
4 200/2 700

16:10
5 000/3 600

Kontrastný pomer

15 000:1

15 000:1

15 000:1

15 000:1

15 000:1

Životnosť lampy/lasera (hodiny) (normálny/úsporný režim)

5 000/10 000/–

5 000/10 000

5 000/10 000

5 000/10 000

5 000/10 000

Pomer veľkosti obrazu a
projekčnej vzdialenosti pri
základnom pomere strán

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

Škálovateľná veľkosť
obrazovky (uhlopriečka)

30 – 300"

30 – 300"

30 – 300"

29 – 280"

29 – 280"

Priblíženie

Optické 1,6-násobné

Optické 1,6-násobné

Optické 1,6-násobné

Optické 1,6-násobné

Optické 1,6-násobné

Vertikálna korekcia
lichobežníka
Horizontálna korekcia
lichobežníka

Automatická ±30°

Automatická ±30°

Automatická ±30°

Automatická ±30°

Automatická ±30°

Manuálna ±30°

Automatická ±20°

Automatická ±20°

Manuálna ±30°

Automatická ±20°

Posun objektívu

–

–

–

–

–

Výstup reproduktorov

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Pripojenie

2× vstup VGA, výstup VGA,
2× HDMI, kompozitný RCA,
USB typu B, USB typu A,
RS-232C, MHL (cez HDMI 1)

2× vstup VGA, výstup VGA,
2× HDMI, kompozitný RCA,
USB typu B, USB typu
A, RS-232C, MHL (cez
HDMI 1)

2× vstup VGA, výstup VGA,
2× HDMI, kompozitný RCA,
USB typu B, USB typu
A, RS-232C, MHL (cez
HDMI 1)

2× vstup VGA, výstup VGA,
2× HDMI, kompozitný RCA,
USB typu B, USB typu
A, RS-232C, MHL (cez
HDMI 1)

2× vstup VGA, výstup VGA,
2× HDMI, kompozitný RCA,
USB typu B, USB typu
A, RS-232C, MHL (cez
HDMI 1)

Pripojenie audia

vstup páru RCA,
2× vstup stereo mini,
výstup stereo mini

vstup páru RCA,
2× vstup stereo mini,
výstup stereo mini

vstup páru RCA,
2× vstup stereo mini,
výstup stereo mini

vstup páru RCA,
2× vstup stereo mini,
výstup stereo mini

vstup páru RCA,
2× vstup stereo mini,
výstup stereo mini

Sieťové pripojenie

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

zahrnutá jednotka
zahrnutá jednotka
pripojiteľnosť k sieti LAN
bezdrôtovej siete LAN a LAN bezdrôtovej siete LAN a LAN (RJ45) a voliteľná jednotka
(RJ45)
(RJ45)
bezdrôtovej siete

zahrnutá jednotka
bezdrôtovej siete LAN a LAN
(RJ45)

Softvérové riešenia Epson

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, zariadenia
Android a Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, zariadenia
Android a Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, zariadenia
Android a Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, zariadenia
Android a Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, zariadenia
Android a Chromebook,
EasyMP Network Monitor

Ďalšie funkcie

domáca obrazovka, dočasné
vypnutie zvuku a obrazu,
automatické prispôsobenie
veľkosti premietacej plochy,
rozdelená obrazovka,
automatické spustenie,
farebný režim DICOM, DCDi
od spoločnosti Faroudja,
funkcia harmonogramu,
funkcia Quick Corner,
prezentácia bez počítača,
zobrazenie USB 3 v 1

domáca obrazovka,
prezentovanie gestami,
dočasné vypnutie zvuku
a obrazu, automatické
prispôsobenie veľkosti
premietacej plochy,
rozdelená obrazovka,
automatické spustenie,
farebný režim DICOM, DCDi
od spoločnosti Faroudja,
funkcia harmonogramu,
pomocné zaostrenie,
korekcia lichobežníka v
reálnom čase, funkcia
Quick Corner, prezentácia
bez počítača, zobrazenie
USB 3 v 1, pripojenie na
streamovanie a zdieľanie

domáca obrazovka,
prezentovanie gestami,
dočasné vypnutie zvuku
a obrazu, automatické
prispôsobenie veľkosti
premietacej plochy,
rozdelená obrazovka,
automatické spustenie,
farebný režim DICOM, DCDi
od spoločnosti Faroudja,
funkcia harmonogramu,
pomocné zaostrenie,
korekcia lichobežníka v
reálnom čase, funkcia
Quick Corner, prezentácia
bez počítača, zobrazenie
USB 3 v 1, pripojenie na
streamovanie a zdieľanie

domáca obrazovka,
dočasné vypnutie zvuku
a obrazu, automatické
prispôsobenie veľkosti
premietacej plochy,
rozdelená obrazovka,
automatické spustenie,
farebný režim DICOM, DCDi
od spoločnosti Faroudja,
funkcia harmonogramu,
funkcia Quick Corner,
prezentácia bez počítača,
zobrazenie USB 3 v 1

domáca obrazovka,
prezentovanie gestami,
dočasné vypnutie zvuku
a obrazu, automatické
prispôsobenie veľkosti
premietacej plochy,
rozdelená obrazovka,
automatické spustenie,
farebný režim DICOM, DCDi
od spoločnosti Faroudja,
funkcia harmonogramu,
pomocné zaostrenie,
korekcia lichobežníka v
reálnom čase, funkcia
Quick Corner, prezentácia
bez počítača, zobrazenie
USB 3 v 1, pripojenie na
streamovanie a zdieľanie

Hlučnosť (v štandardnom/
úspornom režime v dB)

37/28/–

39/29

37/29

37/29

39/29

Hmotnosť (kg)

4,2

4,3

4,4

4,2

4,3

Rozmery bez nožičiek
(Š × H × V (mm))

377 × 291 × 101

377 × 291 × 101

377 × 291 × 101

377 × 291 × 101

377 × 291 × 101

Spotreba energie (normálny/
úsporný režim)

316 W/228 W/–

405 W/323 W

425 W/323 W

316 W/228 W

405 W/323 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

Farebný svetelný výkon
(lúmeny), normálny/úsporný
režim

Spotreba energie v pohotov- 0,31 W
ostnom režime, zvyčajne vyp.
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Model

EB-2165W

EB-2245U

EB-2250U

EB-2255U

EB-2265U

Rozlíšenie

WXGA (1 280 × 800)

WUXGA (1 920 × 1 200)

WUXGA (1 920 × 1 200)

WUXGA (1 920 × 1 200)

WUXGA (1 920 × 1 200)

Základný pomer strán

16:10
5 500/3 800

16:10
4 200/3 100

16:10
5 000/3 800

16:10
5 000/3 800

16:10
5 500/3 800

Kontrastný pomer

15 000:1

15 000:1

15 000:1

Životnosť lampy/lasera (hodiny) (normálny/úsporný režim)

5 000/10 000

5 000/10 000

5 000/10 000

15 000:1
5 000/10 000

15 000:1
5 000/10 000

Pomer veľkosti obrazu a
projekčnej vzdialenosti pri
základnom pomere strán

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

Škálovateľná veľkosť
obrazovky (uhlopriečka)

30 – 300"

45 – 260"

50 – 300"

50 – 300"

50 – 300"

Priblíženie

Optické 1,6-násobné

Optické 1,6-násobné

Optické 1,6-násobné

Optické 1,6-násobné

Optické 1,6-násobné

Vertikálna korekcia
lichobežníka
Horizontálna korekcia
lichobežníka

Automatická ±30°

Automatická ±30°

Automatická ±30°

Automatická ±30°

Automatická ±30°

Automatická ±20°

Automatická ±20°

Automatická ±20°

Automatická ±20°

Automatická ±20°

Posun objektívu

–

–

–

–

–

Výstup reproduktorov

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Pripojenie

HDBaseT, 2× vstup VGA,
výstup VGA, 2× HDMI,
kompozitný RCA, USB
typu B, USB typu A, RS232C, MHL (cez HDMI 1),
Miracast/WiDi

2× vstup VGA, výstup VGA,
2× HDMI, kompozitný RCA,
USB typu B, USB typu A,
RS-232C, MHL (cez HDMI 1)

2× vstup VGA, výstup VGA,
2× HDMI, kompozitný RCA,
USB typu B, USB typu A,
RS-232C, MHL (cez HDMI 1)

2× vstup VGA, výstup VGA,
2× HDMI, kompozitný RCA,
USB typu B, USB typu A,
RS-232C, MHL (cez HDMI 1),
Miracast

HDBaseT, 2× vstup VGA,
výstup VGA, 2× HDMI,
kompozitný RCA, USB
typu B, USB typu A, RS232C, MHL (cez HDMI 1),
Miracast/WiDi

Pripojenie audia

vstup páru RCA,
2× vstup stereo mini,
výstup stereo mini

vstup páru RCA,
2× vstup stereo mini,
výstup stereo mini

vstup páru RCA,
2× vstup stereo mini,
výstup stereo mini

vstup páru RCA,
2× vstup stereo mini,
výstup stereo mini

vstup páru RCA,
2× vstup stereo mini,
výstup stereo mini

Sieťové pripojenie

zahrnutá jednotka
zahrnutá jednotka
pripojiteľnosť k sieti LAN
bezdrôtovej siete LAN a LAN bezdrôtovej siete LAN a LAN (RJ45) a voliteľná jednotka
(RJ45)
(RJ45)
bezdrôtovej siete

zahrnutá jednotka
zahrnutá jednotka
bezdrôtovej siete LAN a LAN bezdrôtovej siete LAN a LAN
(RJ45)
(RJ45)

Softvérové riešenia Epson

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, zariadenia
Android a Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, zariadenia
Android a Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, zariadenia
Android a Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, zariadenia
Android a Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, zariadenia
Android a Chromebook,
EasyMP Network Monitor

Ďalšie funkcie

domáca obrazovka,
prezentovanie gestami,
zrkadlenie obrazovky
cez Miracast, dočasné
vypnutie zvuku a obrazu,
automatické prispôsobenie
veľkosti premietacej plochy,
rozdelená obrazovka,
automatické spustenie,
farebný režim DICOM, DCDi
od spoločnosti Faroudja,
funkcia harmonogramu,
pomocné zaostrenie,
korekcia lichobežníka v
reálnom čase, funkcia
Quick Corner, prezentácia
bez počítača, zobrazenie
USB 3 v 1, pripojenie na
streamovanie a zdieľanie

domáca obrazovka,
prezentovanie gestami,
dočasné vypnutie zvuku
a obrazu, automatické
prispôsobenie veľkosti
premietacej plochy,
rozdelená obrazovka,
automatické spustenie,
farebný režim DICOM, DCDi
od spoločnosti Faroudja,
funkcia harmonogramu,
pomocné zaostrenie,
korekcia lichobežníka v
reálnom čase, funkcia
Quick Corner, prezentácia
bez počítača, zobrazenie
USB 3 v 1, pripojenie na
streamovanie a zdieľanie

domáca obrazovka,
prezentovanie gestami,
dočasné vypnutie zvuku
a obrazu, automatické
prispôsobenie veľkosti
premietacej plochy,
rozdelená obrazovka,
automatické spustenie,
farebný režim DICOM, DCDi
od spoločnosti Faroudja,
funkcia harmonogramu,
pomocné zaostrenie,
korekcia lichobežníka v
reálnom čase, funkcia
Quick Corner, prezentácia
bez počítača, zobrazenie
USB 3 v 1, pripojenie na
streamovanie a zdieľanie
(voliteľné)

domáca obrazovka,
prezentovanie gestami,
zrkadlenie obrazovky
cez Miracast, dočasné
vypnutie zvuku a obrazu,
automatické prispôsobenie
veľkosti premietacej plochy,
rozdelená obrazovka,
automatické spustenie,
farebný režim DICOM, DCDi
od spoločnosti Faroudja,
funkcia harmonogramu,
pomocné zaostrenie,
korekcia lichobežníka v
reálnom čase, funkcia
Quick Corner, prezentácia
bez počítača, zobrazenie
USB 3 v 1, pripojenie na
streamovanie a zdieľanie

domáca obrazovka,
prezentovanie gestami,
zrkadlenie obrazovky
cez Miracast, dočasné
vypnutie zvuku a obrazu,
automatické prispôsobenie
veľkosti premietacej plochy,
rozdelená obrazovka,
automatické spustenie,
farebný režim DICOM, DCDi
od spoločnosti Faroudja,
funkcia harmonogramu,
pomocné zaostrenie,
korekcia lichobežníka v
reálnom čase, funkcia
Quick Corner, prezentácia
bez počítača, zobrazenie
USB 3 v 1, pripojenie na
streamovanie a zdieľanie

Hlučnosť (v štandardnom/
úspornom režime v dB)

39/29

37/29

39/29

39/29

39/29

Hmotnosť (kg)

4,6

4,6

4,6

Rozmery bez nožičiek
(Š × H × V (mm))

377 × 291,5 × 110

377 × 291,5 × 110

377 × 291,5 × 110

4,7
377 × 291,5 × 110

4,7
377 × 291,5 × 110

Spotreba energie (normálny/
úsporný režim)

405 W/323 W

405 W/323 W

405 W/323 W

405 W/323 W

425 W/323 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

Farebný svetelný výkon
(lúmeny), normálny/úsporný
režim

Spotreba energie v pohotov- 0,31 W
ostnom režime, zvyčajne vyp.
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Model

EB-98H

EB-945H

EB-955WH

EB-965H

Rozlíšenie

XGA (1 024 × 768)

XGA (1 024 × 768)

WXGA (1 280 × 800)

XGA (1 024 × 768)

Základný pomer strán

4:3
3 000/2 100

4:3
3 000/2 100

16:10
3 200/2 240

4:3
3 500/2 450

Kontrastný pomer

10 000:1

10 000:1

10 000:1

10 000:1

Životnosť lampy/lasera (hodiny) (normálny/úsporný režim)

5 000/10 000

5 000/10 000

5 000/10 000

5 000/10 000

Pomer veľkosti obrazu a
projekčnej vzdialenosti pri
základnom pomere strán

1,48 – 1,77:1

1,38 – 2,24:1

1,38 – 2,24:1

1,38 – 2,24:1

Škálovateľná veľkosť
obrazovky (uhlopriečka)

30 – 300"

30 – 300"

33 – 280"

30 – 300"

Priblíženie

Manuálne 1,2-násobné

Manuálne 1,6-násobné

Manuálne 1,6-násobné

Manuálne 1,6-násobné

Vertikálna korekcia
lichobežníka
Horizontálna korekcia
lichobežníka

Automatická ±30°

Automatická ±30°

Automatická ±30°

Automatická ±30°

Manuálna ±30°

Manuálna ±30°

Manuálna ±30°

Manuálna ±30°

Posun objektívu

–

–

–

–

Výstup reproduktorov

16 W

16 W

16 W

16 W

Pripojenie

2× vstup VGA, výstup VGA,
kompozitný RCA, S-Video,
USB typu B, USB typu A,
2× HDMI, RS-232C

2× vstup VGA, výstup VGA,
kompozitný RCA, S-Video,
USB typu B, USB typu A,
2× HDMI, RS-232C

2× vstup VGA, výstup VGA,
kompozitný RCA, S-Video,
USB typu B, USB typu A,
2× HDMI, RS-232C

2× vstup VGA, výstup VGA,
kompozitný RCA, S-Video,
USB typu B, USB typu A,
2× HDMI, RS-232C

Pripojenie audia

vstup páru RCA, 2× vstup
stereo mini, výstup stereo
mini, vstup mikrofónu

vstup páru RCA, 2× vstup
stereo mini, výstup stereo
mini, vstup mikrofónu

vstup páru RCA, 2× vstup
stereo mini, výstup stereo
mini, vstup mikrofónu

vstup páru RCA, 2× vstup
stereo mini, výstup stereo
mini, vstup mikrofónu

Sieťové pripojenie

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

Softvérové riešenia Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android a
zariadenia Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android a
zariadenia Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android a
zariadenia Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android a
zariadenia Chromebook

Ďalšie funkcie

zobrazenie USB 3 v 1,
snímka s dočasným
vypnutím zvuku a obrazu,
automatické tlmenie lampy,
rozdelená obrazovka,
funkcia kódu QR, funkcia
kopírovania OSD,
prezentácia bez počítača

zobrazenie USB 3 v 1,
snímka s dočasným
vypnutím zvuku a obrazu,
automatické tlmenie lampy,
rozdelená obrazovka,
funkcia kódu QR, funkcia
kopírovania OSD,
prezentácia bez počítača

zobrazenie USB 3 v 1,
snímka s dočasným
vypnutím zvuku a obrazu,
automatické tlmenie lampy,
rozdelená obrazovka,
funkcia kódu QR, funkcia
kopírovania OSD,
prezentácia bez počítača

zobrazenie USB 3 v 1,
snímka s dočasným
vypnutím zvuku a obrazu,
automatické tlmenie lampy,
rozdelená obrazovka,
funkcia kódu QR, funkcia
kopírovania OSD,
prezentácia bez počítača

Hlučnosť (v štandardnom/
úspornom režime v dB)

37/29

37/29

37/29

37/29

Hmotnosť (kg)

2,7

2,9

2,9

2,9

Rozmery bez nožičiek
(Š × H × V (mm))

297 × 244 × 87

297 × 269 × 87

297 × 269 × 87

297 × 269 × 87

Spotreba energie (normálny/
úsporný režim)

287 W/215 W

287 W/215 W

287 W/215 W

287 W/215 W

0,26 W

0,26 W

0,26 W

Farebný svetelný výkon
(lúmeny), normálny/úsporný
režim

Spotreba energie v pohotov- 0,26 W
ostnom režime, zvyčajne vyp.
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Model

EB-G7000W

EB-G7200W

EB-G7400U

EB-G7800

EB-G7900U

Rozlíšenie

WXGA (1 280 × 800)

WXGA (1 280 × 800)

WUXGA (1 920 × 1 200)

XGA (1 024 × 768)

WUXGA (1 920 × 1 200)

Základný pomer strán

16:10
6 500/5 915

16:10
7 500/6 000

16:10
5 500/–

4:3
8 000/6 400

16:10
7 000/5 600

50 000:1
3 000/4 000

50 000:1

50 000:1

Pomer veľkosti obrazu a
projekčnej vzdialenosti pri
základnom pomere strán

1,44 – 2,33

1,44 – 2,33

Škálovateľná veľkosť
obrazovky (uhlopriečka)

50 – 300"

Priblíženie
Vertikálna korekcia
lichobežníka
Horizontálna korekcia
lichobežníka

Farebný svetelný výkon
(lúmeny), normálny/úsporný
režim
Kontrastný pomer

50 000:1

50 000:1

3 000/4 000

3 000/4 000

1,44 – 2,33

1,47 – 2,38

1,44 – 2,33

50 – 300"

50 – 300"

50 – 300"

50 – 300"

Optické 1,6-násobné

Optické 1,6-násobné

Optické 1,6-násobné

Optické 1,6-násobné

Optické 1,6-násobné

Manuálna ±45°

Manuálna ±45°

Manuálna ±45°

Manuálna ±45°

Manuálna ±45°

Manuálna ±30°

Manuálna ±30°

Manuálna ±30°

Manuálna ±30°

Manuálna ±30°

Posun objektívu

±67 % vertikálne
±30 % horizontálne

±67 % vertikálne
±30 % horizontálne

±67 % vertikálne
±30 % horizontálne

±57 % vertikálne
±30 % horizontálne

±67 % vertikálne
±30 % horizontálne

Výstup reproduktorov

10 W

10 W

10 W

10 W

10 W

Pripojenie

USB 2.0 typu A, USB 2.0
typu B (len pre servis),
RS-232C, rozhranie
Ethernet (100 Base-TX/10
Base-T), vstup VGA, výstup
VGA, vstup DVI, vstup BNC,
HDBaseT, HDMI

USB 2.0 typu A, USB 2.0
typu B (len pre servis),
RS-232C, rozhranie
Ethernet (100 Base-TX/10
Base-T), vstup VGA, výstup
VGA, vstup DVI, vstup BNC,
HDBaseT, HDMI

USB 2.0 typu A, USB 2.0
typu B (len pre servis),
RS-232C, rozhranie
Ethernet (100 Base-TX/10
Base-T), vstup VGA, výstup
VGA, vstup DVI, vstup BNC,
HDBaseT, HDMI (HDCP 2.2)

USB 2.0 typu A, USB 2.0
typu B (len pre servis),
RS-232C, rozhranie
Ethernet (100 Base-TX/10
Base-T), vstup VGA, výstup
VGA, vstup DVI, vstup BNC,
HDBaseT, HDMI

USB 2.0 typu A, USB 2.0
typu B (len pre servis),
RS-232C, rozhranie
Ethernet (100 Base-TX/10
Base-T), vstup VGA, výstup
VGA, vstup DVI, vstup BNC,
HDBaseT, HDMI (HDCP 2.2)

Pripojenie audia

3× vstup stereo mini,
výstup stereo mini

3× vstup stereo mini,
výstup stereo mini

3× vstup stereo mini,
výstup stereo mini

3× vstup stereo mini,
výstup stereo mini

3× vstup stereo mini,
výstup stereo mini

Sieťové pripojenie

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

Softvérové riešenia Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android a
zariadenia Chromebook,
webové ovládanie

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android a
zariadenia Chromebook,
webové ovládanie

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android a
zariadenia Chromebook,
webové ovládanie

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android a
zariadenia Chromebook,
webové ovládanie

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android a
zariadenia Chromebook,
webové ovládanie

Ďalšie funkcie

projekcia na výšku*,
napájané priblíženie,
zaostrenie a posun
objektívu, pamäť objektívu,
vymeniteľné objektívy
vrátane objektívu UST
s nulovým vyosením,
rozdelená obrazovka,
funkcia harmonogramu,
korekcia bodov a oblúkov,
farebný režim DICOM,
zámok posunu objektívu,
zahrnutý kryt kábla

projekcia na výšku*,
napájané priblíženie,
zaostrenie a posun
objektívu, pamäť objektívu,
vymeniteľné objektívy
vrátane objektívu UST
s nulovým vyosením,
rozdelená obrazovka,
funkcia harmonogramu,
korekcia bodov a oblúkov,
farebný režim DICOM,
zámok posunu objektívu,
zahrnutý kryt kábla

projekcia na výšku*,
napájané priblíženie,
zaostrenie a posun
objektívu, pamäť objektívu,
vymeniteľné objektívy
vrátane objektívu UST
s nulovým vyosením,
vylepšenie 4K, rozdelená
obrazovka, funkcia
harmonogramu, korekcia
bodov a oblúkov, farebný
režim DICOM, zámok
posunu objektívu, zahrnutý
kryt kábla

projekcia na výšku*,
napájané priblíženie,
zaostrenie a posun
objektívu, pamäť objektívu,
vymeniteľné objektívy
vrátane objektívu UST
s nulovým vyosením,
rozdelená obrazovka,
funkcia harmonogramu,
korekcia bodov a oblúkov,
farebný režim DICOM,
zámok posunu objektívu,
zahrnutý kryt kábla

projekcia na výšku*,
napájané priblíženie,
zaostrenie a posun objektívu,
pamäť objektívu, vymeniteľné
objektívy vrátane objektívu
UST s nulovým vyosením,
vylepšenie 4K, rozdelená
obrazovka, funkcia
harmonogramu, korekcia
bodov a oblúkov, farebný
režim DICOM, zámok
posunu objektívu, zahrnutý
kryt kábla

Hlučnosť (v štandardnom/
úspornom režime v dB)

39/31

39/31

39/31

39/31

39/31

Hmotnosť (kg)

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

Rozmery bez nožičiek
(Š × H × V (mm))

525 × 472 × 189

525 × 472 × 189

525 × 472 × 189

525 × 472 × 189

525 × 472 × 189

Spotreba energie (normálny/
úsporný režim)

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

Životnosť lampy/lasera (hodiny) (normálny/úsporný režim)

Spotreba energie v pohotov- 0,3 W
ostnom režime, zvyčajne vyp.

3 000/4 000

4 000/–

* Projekcia na výšku skracuje životnosť lampy na 2 000 hodín.
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EB-G7905U

Príslušenstvo pre širokú škálu uplatnení

WUXGA (1 920 × 1 200)

Každé prostredie je iné, rovnako aj prezentácia, preto ponúkame širokú škálu
príslušenstva presne podľa vašich potrieb. Vďaka filtrom, lampám, stropným
držiakom, premietacím plátnam a objektívom je jednoduché na mieru prispôsobiť
váš projektor s príslušenstvom tak, aby bol vhodný do vášho prostredia a pre
akékoľvek publikum.

16:10
7 000/5 600

50 000:1
3 000/4 000
1,44 – 2,33

50 – 300"
Optické 1,6-násobné
Manuálna ±45°
Manuálna ±30°

±67 % vertikálne
±30 % horizontálne

Originálne lampy Epson

Držiak

Zaistite najlepší, najjasnejší a
najkonzistentnejší obraz na dlhú dobu
s originálnymi lampami Epson. Vyrábajú sa
a dodávajú pri dodržaní detailných systémov
na kontrolu kvality, ktoré zaručujú tú najlepšiu
kvalitu obrazu, maximalizujú spoľahlivosť,
minimalizujú údržbu a zaisťujú nepretržité
komplexné záručné krytie.

Projektor dokonale umiestnite do svojho
priestoru a zabezpečte flexibilnosť
a bezpečnosť s našimi držiakmi
zhotovenými na mieru.
Séria EB-5 – ELPMB23, ELPMB45
Séria EB-9 – ELPMB23
Séria EB-2000 – ELPMB23

10 W
USB 2.0 typu A, USB 2.0
typu B (len pre servis),
RS-232C, rozhranie
Ethernet (100 Base-TX/10
Base-T), vstup VGA, výstup
VGA, vstup DVI, vstup BNC,
HDBaseT, HDMI (HDCP 2.2)

Aktívne reproduktory
3× vstup stereo mini,
výstup stereo mini
pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

Tieto kompaktné reproduktory dodajú
výkonný zvuk akémukoľvek riešeniu do
zasadacích miestností. Aktívne reproduktory
ELPSP02 (so zabudovaným zosilovačmi a
30 W zvukom) umožňujú všetkým študentom
v triede jasne počuť, čo zlepšuje zážitok zo
vzdelávania.

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android a
zariadenia Chromebook,
webové ovládanie
projekcia na výšku*,
napájané priblíženie,
zaostrenie a posun objektívu,
pamäť objektívu, vymeniteľné
objektívy vrátane objektívu
UST s nulovým vyosením,
vylepšenie 4K, rozdelená
obrazovka, funkcia
harmonogramu, korekcia
bodov a oblúkov, farebný
režim DICOM, zámok
posunu objektívu, zahrnutý
kryt kábla

Ovládanie a Connection Box
Zažite nový stupeň pripojenia a ovládania
v projekcii pomocou ovládacieho a
pripájacieho boxu ELPCB02. Pohodlný
držiak na stenu pre ovládací box AV pre
projektory Epson s krátkou a mimoriadne
krátkou projekčnou vzdialenosťou.
Podporuje celú škálu zariadení a uľahčuje
prevádzku vašich zdrojov audia/videa
– vrátane zobrazovania najnovších
obľúbených mobilných zariadení s vysokým
rozlíšením a podporou funkcie MHL.

Adaptér bezdrôtovej siete LAN ELPAP10
Prezentujte rýchlo, bezdrôtovo a bezpečne
prostredníctvom funkcie EasyMP Network
Projection alebo aplikácie iProjection od
spoločnosti Epson pomocou tohto adaptéra
USB, ktorý sa ľahko inštaluje.

39/31
12,7
525 × 472 × 189
572 W/477 W
0,3 W

31

Až

JASNEJŠIE
FARBY

2

s projektormi Epson1

Výskum uskutočňovaný spoločnosťou Futuresource Consulting Limited v rokoch 2001 až 2015.
V porovnaní s najkvalitnejšími jednočipovými projektormi DLP pre domácu zábavu. Projektory Epson s rozlíšením 720 p sú trikrát jasnejšie.
Projektory Epson s rozlíšením 1 080 p sú konzistentne dva- až trikrát jasnejšie. Na základe údajov NPD, júl 2011 až jún 2012. Farebný
jas (farebný svetelný výkon) meraný v súlade s normou IDMS 15.4. Farebný jas sa bude líšiť v závislosti od podmienok používania.
Ďalšie informácie získate na webovej stránke www.epson.sk/CLO.
3
Porovnanie popredného 70-palcového displeja s rozlíšením 4k určeného pre triedy (najpredávanejší – v počte kusov – okrem predaja
do hotelov podľa údajov PMA pre Severnú Ameriku, predaj v období január – september 2015) s rozmermi 6,7 m (šírka) × 8,2 m (dĺžka)
umiestneného v podlhovastej triede. Požiadali sme o zapísanie šiestich krátkych údajov zo zobrazených snímok. 58 % študentov vo veku
12 – 22 rokov zapísalo minimálne jednu položku nesprávne. Na základe amerického výskumu vykonaného organizáciou Radius Research,
apríl 2016.
4
Veľkosť obrazovky až do 500" na základe projektorov Epson na montáž.
5
Funkcia Miracast® je k dispozícii na vybraných zariadeniach, ktoré podporujú operačné systémy Android 4.2+ a Microsoft Windows 8.1+.
Funkcia Intel® WiDi vyžaduje systém s operačným programom Microsoft Windows 7+ a povolenou funkciou Intel WiDi.
6
Nie všetky funkcie sú k dispozícii pri všetkých produktoch, pozrite si technické údaje na stranách 24 – 31.
7
Ponúkané typy záruky nie sú dostupné vo všetkých krajinách. Obráťte sa na miestneho obchodného zástupcu spoločnosti Epson.
1
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Ďalšie informácie získate od miestneho zastúpenia spoločnosti Epson alebo na webovej stránke www.epson.sk.
EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Technická podpora: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

