Bildlösningar inom utbildning

Omdefinierar
inlärningsmiljöer för
en ny generation
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Inspirerar nästa
generations elever
Tillför kreativitet och inspiration till moderna inlärningsmiljöer
och engagera alla elever med vårt projektorsortiment
inom utbildning. I allt från små interaktiva klassrum till stora
föreläsningssalar erbjuder våra produkter den perfekta
lösningen. Oavsett din publiks storlek kan du räkna med
fantastiska bilder, mångsidiga funktioner och enkel användning.
Dessutom har alla våra projektorer, till skillnad från traditionella
platta bildskärmar, en skalbar bildstorlek som ger alla en
perfekt bild.

Bildstorleken spelar roll
Projicera skalbara bilder på upp till 500
tum och skapa de mest spännande
inlärningsupplevelserna i alla rum oavsett
storlek, utan att begränsas av platta
bildskärmar. Skapa en optimal bildstorlek
och ge alla en perfekt bild, utan att behöva
zooma in eller förlora viktigt innehåll.
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Ledande teknik

Förbättrad inlärning

Enkel delning

Epson har varit ledande inom projektorer
sedan 20011 och det är lätt att förstå varför.
Vår 3LCD-teknik ger bilder som är upp till
tre gånger ljusstarkare än konkurrerande
projektorer2 och alla fullt utrustade
projektorer ger en komplett lösning för
dina individuella utbildningskrav.

Tillför interaktivitet till lektioner genom
att rita och anteckna direkt över hela det
visade innehållet. Kombinera pekfunktion
och två interaktiva pennor med funktioner
för att streama och dela som tillval för
att skapa en naturlig inlärningsmiljö som
engagerar eleverna och som ger verkliga
resultat.

Alla våra projektorer har flexibla
anslutningsmöjligheter och är enkla att
installera och använda med omfattande
funktioner och appar för att enkelt och
engagerande dela information. Från
snabb anslutning till allas datorer till
trådlös åtkomst till smartphones och
surfplattor skapar de engagemang i
alla inlärningsmiljöer.
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Bildstorleken spelar roll

58

Att ha rätt bild för ett rum kan göra stor skillnad för
koncentrationsnivå, underhållning och förståelse. Till skillnad
från platta bildskärmar ger våra projektorer en skalbar bildstorlek,
så oavsett lokal kommer alla elever att få en perfekt bild utan att
förlora bildkvalitet eller göra ständiga zoomjusteringar.

%

av eleverna kan inte
läsa allt innehåll på
en 70-tums platt
bildskärm
3

Perfekt bild för alla utrymmen
Enligt en nyligen utförd studie av Radius
Research kan 58 % av eleverna i ett
genomsnittligt klassrum inte läsa allt innehåll
som visas på en 70-tums platt bildskärm3.
Epsons skalbara bildskärmar kan anpassas
till alla miljöer med en bildstorlek på
upp till 100 tum för våra interaktiva
undervisningslösningar och upp till 500
tum för våra installationsprojektorer4 .

Skapa den optimala bildstorleken som kopierar en skrivbordsupplevelse
för alla (baserat på en rumsstorlek på 4 x 3 meter).

60 tum bild

60 tums bild känns som
en 14 tums monitor

100
tum

bild

100 tums bild känns som
en 25,2 tums monitor

Effektivt synavstånd
Projicera bilder i upp till Full HD-upplösning
för en naturlig reproduktion av bärbara
datorers och smarta enheters bildskärmar.
Platta bildskärmar kan endast förstora
innehåll genom att zooma in, vilket
oundvikligen leder till förlust av kvalitet
och innehåll, men våra projektorer förstorar
bara samma utmärkta bild för att behålla
100 % av innehållet.

65 tum

70 tum 100 tum

Baserat på en vanlig rumslängd på 6 meter

Enkel visning
Den som stirrar för länge på platta
RGB-bildskärmar kan få värk i ögonen.
Epsons projektorer ger bilder som
har mindre pixelförvandling än platta
bildskärmar så att de kan visas bekvämt
under längre perioder, även i kraftigt
upplysta miljöer.

4

Platt bildskärm

Epsons bildskärmar

Ljust rum

Mörkt rumt

Inga speglingseffekter
Se innehållet tydligt och utan speglingar även
i ljusare utbildningsmiljöer. Bilderna blir klara,
tydliga och speglingsfria samtidigt som
den automatiska ljusjusteringen detekterar
omgivande ljusförhållanden i rummet och
ändrar ljusstyrkan därefter.
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Upp till

3x

klarare än med
DLP-projektorer med en krets ,
utan regnbågseffekt
2
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Kvalitet genom teknik
Vår 3LCD-teknik kombinerar hög
upplösning, ljusstyrka på upp till 8 000
lumen samt fylliga färger i syfte att
framställa livfulla, engagerande bilder till
och med i kraftigt upplysta klassrum. Våra
halvledar-optikmotorer med 3 kretsar utgör
kärnan i alla projektorer, och möjliggör
en problemfri färgblandning och vackra,
konsekventa bilder.

Epson 3LCD-teknik – upp till tre gånger
ljusstarkare än konkurrerande teknik2

Konventionella projektorer som använder
DLP-teknik med en enda krets

Hög ljusstyrka

Högre kontrast — fantastisk skärpa

Inspirera och engagera eleverna genom att
ge dina teman liv med de klaraste, mest
färgstarka bilderna. Eftersom vi anger de
verkliga nivåerna för både färgat och vitt
ljus blir det enkelt att mäta ljusstyrkan i våra
projektorer. Oavsett ämne kan du därför
vara säker på att få den ljusstyrkenivån i allt
innehåll över hela bilden.

Projicera varenda liten detalj även
på de största bildytor med höga
kontrastförhållanden på upp till 50 000:1.
Detta betyder att den ljusstarkaste vitan
är 50 000 gånger ljusstarkare än den
mörkaste svärtan, en nivåskillnad som ger
innehållet liv genom en otroligt fyllig och
kristallklar detaljrikedom.

Upp tilll

KLARARE
FÄ R G E R

med Epson-projektorer

2

Full HD för total skärpa
Våra WUXGA-projektorer med Full
HD återskapar varenda liten detalj
i syfte att tillföra tydlighet till alla
undervissningsscenarier. Skarpare text och
högupplösta bilder är skonsammare mot
ögonen och får ut ditt budskap, såväl på
nära håll och interaktivt med en liten grupp
som med en större publik i en hörsal.

Äkta färger, fantastisk
detaljrikedom
Vår 3LCD-teknik ger högupplösta bilder med fylliga och levande
färger med nivåer av ljusstyrka som gör presentationerna tydliga och
engagerande även i väl upplysta utbildningsmiljöer. Dina bilder blir
upp till tre gånger ljusstarkare än med DLP-projektorer med en enda
krets2 och uppnår nivåer av kvalitet, mångsidighet och kreativ frihet
som inte bara matchar utan även överträffar platta bildskärmar.
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Interaktivitet och
samarbete
Våra interaktiva undervisningslösningar förvandlar vilket rum som
helst till en inspirerande samarbetsmiljö. Alla kan bli en del av lärandet
tack vare en bildstorlek på upp till 100 tum som ger alla en tydlig
översikt från var som helst i klassrummet. Lärare kan skapa digitala
inlärningsupplevelser som matchar de förväntningar och kunskaper
som dagens tekniskt avancerade elever har.

Bättre interaktion

Lektionsplanering och samarbete

Engagera och samarbeta genom att
anteckna över hela den interaktiva bildytan
med enkel pekfunktion och två mycket
reaktionssnabba interaktiva pennor
med hårda eller mjuka spetsar för att
passa olika ytor och ge en mer naturlig
skrivupplevelse. Det är enkelt att tilldela
separata attribut, skriva med en penna och
radera med fingret eller till och med zooma,
flytta och bläddra bilder intuitivt med
dina fingertoppar. Längre batteritid håller
avbrotten till ett minimum. Vissa modeller
erbjuder också nya rörelsepresentationer
med handrörelser för att låta lektionerna
flyta smidigt.

Dela enkelt och trådlöst innehållet som
visas med klassrummets enheter med
vårt kostnadsfria program EasyMP
Multi-PC Projection. Alla anslutna enheter
kan bekräftas på en lista över miniatyrbilder
och sedan väljas och projiceras och delas
av alla. Vissa projektorer inkluderar en
licens för programmet SMART Notebook®
som hjälper dig att skapa ett ännu mer
dynamiskt klassrum.

Flera datorer och moderatorfunktioner
Förbättra kontrollen och utöka möjligheten
att dela innehåll för elever och lärare med
en enkel presentation från en mängd olika
enheter som är anslutna till projektorn via
nätverk eller via direktanslutning utan nätverk.
Tillför frihet och flexibilitet genom att ge alla
möjlighet att dela sina idéer under en lektion,
även när de inte befinner sig i klassrummet.

Interaktivitet för flera displayer
Skapa en verkligt minnesvärd
inlärningsupplevelse med två av Epsons
interaktiva undervisningslösningar samtidigt
för att framställa en enorm sömlös interaktiv
yta som kommer att väcka liv i alla delar
av ett ämne. Med funktionen för delad bild
kan innehåll från två källor visas samtidigt,
inklusive en dokumentkamera.
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Datorfria anteckningar
Anteckningar kan göras, delas, diskuteras
och skrivas ut med skärmreglagen utan
att ansluta till en dator, vilket gör att alla
fokuserar på diskussionen.

Alla funktioner är inte tillgängliga för alla produkter. Kontrollera specifikationerna på sidorna 24-31.
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Lösningar för effektiv
inlärning
Undervisningsvärlden förändras och det gör även elevernas
förväntningar och kapacitet som utvecklas med deras förståelse
av ny teknik. Ett stort antal interaktivitets- och anslutningslösningar
gör det enkelt att utveckla och presentera innovativa, anslutna
inlärningsupplevelser som verkligen inspirerar, motiverar och
engagerar.

Startsida med enkel åtkomst
Få åtkomst till projektorfunktioner och
projektorstyrning från en enda utförlig
startvy, en lättåtkomlig instrumentpanel
som låter dig ändra källor och mycket annat
samtidigt som den låter dina presentationer
och lektioner förlöpa smidigt.

Bildspegling
Spara tid genom att skicka innehåll
direkt från din enhet till projektorduken
utan nätverksanslutning. Programvara för
spegling stöder Miracast och Intel WiDi
och fungerar genom att göra en direkt,
kollaborativ Wi-Fi-anslutning för strömning
och delning.

EasyMP Multi-PC Projection
Enkelt att dela material över nätverket genom
att sammankoppla upp till 50 datorer. Läraren
kan sedan använda moderatorfunktionen för
att välja upp till fyra samtidigt för projicering
på duken.
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Epsons iProjection-app
Anslut trådlöst till ett projektornätverk,
presentera direkt från en iOS eller Android
smart enhet och gör det lättare att interagera
med klassen och samla in idéer. Använd
anteckningsfunktionen för interaktion i realtid
med bilden med hjälp av en digital penna,
markeringspenna eller suddgummi.

1

Anslut din mobila enhet
till projektorns nätverk

iProjection-app för Google
Chromebooks
Flytta omkring i rummet och dela enkelt
Chromebook-innehåll med trådlös anslutning
till klassrummets projektor. Visa innehåll från
en Chromebook med Epson iProjectionapp för Chromebooks eller använd Epson
Multi-PC Projection med moderatorfunktion
för attt välja och visa innehåll från upp till fyra
Chromebooks samtidigt.

2

Starta appen och välj
den anslutna projektorn

3

Välj webbsidan, dokumentet eller
fotot som du vill visa och du är
redo att köra

SMART samarbete och interaktivitet

Fjärrkontroll

Vi samarbetar med det ledande
programvaruföretaget SMART för att
erbjuda två alternativ som hjälper lärare
att skapa ett verkligt dynamiskt klassrum.
Det interaktiva projektorpaketet kombinerar
Epson-projektor och programvaran SMART
Notebook samtidigt som det interaktiva
whiteboard-paketet integrerar en ickeinteraktiv Epson-projektor i SMART-allti-ett-lösningen.

Övervaka och kontrollera flera projektorer
samtidigt med Epson EasyMP Network
Monitor, ett praktiskt verktyg som låter
IT-ansvariga, administratörer och
nätverksansvariga kontrollera projektorns
status och ha kontroll från en enda källa.
Slå på och stäng av på distans och använd
pluginprogrammet för meddelandesändning
för att skicka manuella eller schemalagda
JPEG-meddelanden till en eller flera
projektorer.

Alla funktioner är inte tillgängliga för alla produkter, kontrollera specifikationerna på sidorna 24-31.
© 2015 Google Inc. Med ensamrätt. Google och Google-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Google Inc.
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Ultrakort projiceringsavstånd

Uppmuntra eleverna till
att interagera och lära sig
Förse lektionerna med flexibilitet och engagemang med
en skalbar bild på upp till 100 tum och ett antal enkla men
sofistikerade funktioner. Ta in den nya utbildningsvärlden
genom att skapa en klassrumsmiljö där eleverna får en perfekt
vy från var som helst i klassen, där de kan medverka på duken
och även delta med sina egna smarta enheter.

Lampa med en livslängd
på upp till

10 000
timmar

Fantastiska bilder som sticker ut från
mängden
Fånga elevernas uppmärksamhet och behåll
dem intresserade med högkvalitativa bilder
som verkligen involverar dem i lektionerna.
Skicka innehåll utanför widescreenformat
med upp till Full HD-upplösning och lägg till
skärpa med höga kontrastförhållanden upp
till 16 000:1.
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EB-600-serien
EB-670, EB-675W, EB-675Wi,
EB-680, EB-680S, EB-680Wi,
EB-685W, EB-685Wi, EB-685WS,
EB-695Wi, EB-696Ui

EB-696Ui
Full HD-upplösning
Interaktivitet för flera bilder
Ny pennutformning för bekväm skrift,
förbättrad känslighet och tillförlitlighet
Inspiration genom engagemang

Förbättrade anslutningsmöjligheter

Lägg till en ny dimension i undervisningen
genom att skriva, rita och lägga till
kommentarer och svar direkt i bilden.
De nya interaktiva pennorna är bekvämare
att använda med hårda eller mjuka spetsar
och en tre gånger längre batteritid. Vissa
projektorer har även pekstyrning för ännu
enklare engagemang.

Gör flera anslutningar till datorer,
DVD-spelare, dokumentkameror och
mycket mer med tre HDMI-ingångar.
Byt källa snabbt och behåll flödet i lektionen
med hjälp av den nya startvyn som ger
tillgång till viktiga projektorfunktioner och
kontroller. Wi-Fi som tillval gör det möjligt
för ännu större rörelsefrihet.

Problemfria interaktiva presentationer

Ett stort urval av deltagare

Håll dig fokuserad med datorlöst
anteckningsläge som ger omedelbar
tillgång till whiteboardfunktioner och ta
direkt kontroll över din dokumentkamera
från projektorn.

Dela innehåll mellan klassmedlemmar
med funktionen för flera datorer, vilket
gör det möjligt att 50 personer delar
innehåll från sina datorer. Den förbättrade
moderatorfunktionen ger läraren ett
enkelt sätt att välja upp till fyra av dem
för projicering på duken samtidigt.

3 x HDMI-ingångar och trådlös anslutning
som tillval
Kraftfull, inbyggd 16-watts högtalare
och mikrofoningång
Kontrastförhållande upp till 16 000:1
Utformad att fungera tillsammans med
programvara för SMART Notebook
10 000 timmars lamplivslängd i eko-läge

Interaktiv presentation i stor skala
Skapa en enorm interaktiv widescreenyta
med två projektorer som fungerar sömlöst
tillsammans. Interaktivitet för flera displayer
innebär att hela bilden fortfarande kan
användas för interaktiva funktioner.

Mångsidiga bildskärmsalternativ
Tillför djup i inlärningen med funktionen för
delad bild som visar innehåll från två olika
källor, till exempel ett lektionsschema från
en dator och en stillbild eller ett videoklipp
från en dokumentkamera.
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Lins för korta avstånd

Presentationer med hög
prestanda, utan höga kostnader
Inspirera eleverna med alltid perfekta bilder upp till 116 tum på
bara 1,2 m med våra flexibla och prisvärda projektorer för korta
avstånd. De är mångsidiga, kostnadseffektiva och tack vare
skalbar bild gör de delning av innehåll till en kreativ och
engagerande klassrumsupplevelse.

Större, klarare bilder

Lätt att ställa in och använda

EB-5-serien

Främja nyfikna sinnen med stora bilder
bilder med levande färger, klara detaljer
och ljusstyrka som gör att grafiken sticker
ut även i helt upplysta klassrum. Till
skillnad från platta bildskärmar skapar
dessa projektorer en skalbar bild som
kan anpassas till rummet, vilket säkerställer
att eleverna alltid får en perfekt bild.

Ta fram det bästa i ditt valda ämne
med enkla färglägen och visa snabbt
och enkelt vad som finns på din dator eller
Mac med 3-i-1 USB-display med en enda
kabel. Du kan till och med sätta din prägel
på dina lektioner med anpassningsbara
användarlogotyper.

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

Projicera
bilder upp till

116 tum
från 1,2 m
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EB-536Wi
Ljusstyrka på 3 400 ANSI lumen (vitt ljus),
WXGA-upplösning
HDMI-ingång för digitalt ljud- och
videoinnehåll
Lampa med lång livslängd (5 000 timmar
i normalläge/10 000 timmar i ekoläge)
Horisontell och vertikal keystone-korrigering
Kraftfull, inbyggd 16-watts högtalare och
mikrofoningång
Fjärrstyrd nätverksövervakning och kontroll
Upp till två interaktiva pennor, interaktiva
verktyg
Drivrutinsfri installation och automatisk
kalibrering

Enkla anslutningar

Flexibilitet för korta avstånd

Kompletta lösningar, valuta för pengarna

Det är enkelt att koppla upp sig till de
senaste digitala enheterna och kompatibilitet
med äldre analoga produkter sparar pengar
på utbyten. Visa innehåll trådlöst från
surfplattor, smartphones, etc. genom att
använda Multi-PC-projicering för att visa
innehåll från upp till fyra enheter samtidigt.

Få fler valmöjligheter var du kan placera
projektorn och frigöra utrymme genom att
projicera stora bilder på nära håll. Dessa
kompakta projektorer kan monteras på
vägg, tak eller skrivbord och flyttas enkelt
mellan olika rum. Keystone-korrigering
säkerställer en perfekt enhetlig bild även
när du projicerar i en vinkel mot duken.

Dessa allt-i-ett-lösningar tillför deltagande
och mångsidighet till undervisningen,
men också har en mycket låg total
ägandekostnad. Underhållet hålls till ett
minimum, med lång lamplivslängd för
problemfria lektioner på upp till 10 000
timmar. De strömbesparande funktionerna
inkluderar en dynamisk lampstyrning
som automatiskt matchar ljusstyrkan
efter omgivande förhållanden, och
dämpningsreglage för bild och ljud (mute)
som dimmar lampan med 70 % under
pauser och diskussioner.

Inspirera med interaktivitet
Gör eleverna delaktiga på lektionerna med
den interaktiva EB-536Wi. Inspirera till nära
samarbete genom att arbeta direkt på
bilder med två interaktiva precisionspennor.
Det är enkelt att navigera, välja, bläddra,
rita, kommentera och interagera med bilder
och du kan spara idéer för kommande
lektioner.
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Skrivbord

Klarhet och kontroll
i alla inlärningsutrymmen
Dessa mångsidiga projektorer kan enkelt flyttas mellan
inlärningsutrymmen, men har kraft och anslutningsmöjligheter
för en mer permanent installation. De förbättrar lektionerna med
levande bilder i stort format och en skalbar bildstorlek och gör
livet enkelt med funktioner som till exempel QR-kodsanslutning6.

Fantastiska bilder i Full HD

Streama och dela

EB-2000-serien

Dela fylliga, levande färger och detaljer
även i kraftigt upplysta rum med upp
till WUXGA-upplösning som visar
widescreenformat och som enkelt passar
in det mesta innehållet på bärbara datorer.
Lägg till kvalitet och skärpa med ett
kontrastförhållande på 15 000:1.

Anslut till alla i inlärningsutrymmet och
ännu längre med enkel, omfattande delning
och strömning av innehåll från datorer
och smarta enheter. Detta kan göras via
trådlös LAN, skärmspegling eller med hjälp
av projicering från flera datorer som kan
användas för att välja innehåll från upp till
50 anslutna datorer.

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

Passar perfekt
Med en skalbar bild på upp till 300 tum
passar dessa projektorer enkelt i alla
undervisningsmiljöer. Leverera en optimal
bildstorlek för rummet för att ge alla elever
ett tydligt, detaljerat, reflexfri vy av hela
bilden.

Anslut upp till

50

datorer
samtidigt

16

Gesture Presenter
Kontrollera presentationens viktigaste delar
som till exempel att navigera mellan sidor
med funktionen för rörelsepresentationer.
Gör smidiga presentationer med hjälp av
dina händer istället för fjärrkontrollen och ta
bort behovet av att gå till projektorn.

Många anslutningsmöjligheter

Tydlig överlägsenhet

EB-2265U

Tillför HD-innehåll till lektionerna med två
HDMI-portar för att lägga till innehåll från
små enheter till det stora formatet. Vissa
modeller inkluderar HDBaseT för enkel
överföring av video och ljud via en enda
kabel.

Upplev mer flexibilitet än platta bildskärmar
med enkel bärbarhet mellan olika klassrum.
Utöka undervisningsmöjligheterna med
projektioner med delad bild och presentera
trådlöst och direkt från iOS och Android
smarta enheter med iProjection-appen6.

Ljusstyrka på 5 500 lumen,
WUXGA-upplösning på

Prisvärd, hög tillförlitlighet
Epsons projektorer är mycket
kostnadseffektiva, eftersom de erbjuder
whiteboard, stor bild och blädderblock i en
lösning och de är mycket tillförlitliga med
en lamplivslängd och filtercykel på upp till
10 000 timmar.

Anslutning via Wi-Fi (standard/tillval)
2 x HDMI-portar (1 x MHL)
Automatisk vertikal och horisontell
keystone-korrigering
Möjlighet till presentation via Multi-PC
samt funktion för delad bild
Upp till 10 000 timmars lamplivslängd
i ekoläge
Bildspegling - Miracast-anslutning
Rörelsepresentation
1 x HDBaseT-port (1 x MHL)

Upp till

WUXGA

Widescreen-upplösning
i Full HD

17

Mobil

Prisvärda, kraftfulla
projiceringslösningar
för alla klassrum
Dessa projektorer är kompakta, bärbara, robusta och prisvärda
och kan till skillnad från platta bildskärmar flyttas snabbt, enkelt
och säkert mellan klassrummen. De ger en fantastisk bildkvalitet,
är enkla att montera och använda och levererar ditt val av
innehåll från ett stort antal enheter.
Större, klarare bilder

Snabb, enkel installation

EB-9-serien

Engagera alla klasser med ljusare och mer
färgstarka presentationer som sticker ut
även i kraftigt upplysta klassrum och fångar
elevernas uppmärksamhet, oavsett var de
sitter i rummet. EB-955WH projicerar även
widescreenbilder för att ta fram det bästa
av alla ämnen.

Uppnå en perfekt enhetlig bild varje gång
för tydligt innehåll från hörn till hörn utan
reflexer. Projicera oförvanskade bilder även
i en vinkel med horisontell och vertikal
keystone-korrigering och spara tid genom
att ta fram sparade OSD-inställningar från
andra projektorer.

EB-98H, EB-945H,
EB-955WH, EB-965H
EB-955WH
3 200 ANSI lumen ljusstyrka, WXGAupplösning
Tydliga detaljer med kontrastförhållande
på 10 000:1

Omfattande anslutningsmöjligheter
Utveckla lektionerna med dubbla
HDMI-portar för HD-projektioner och
placera små bilders innehåll på den stora
duken med MHL-stöd. Anslut de senaste
digitala enheterna med smart anslutning via
QR-kod6 och fortsätt använda dina analoga
produkter. Nätverkande är enkelt med LAN
RJ45-anslutning och Wi-Fi som tillval.

Tyst fläkt minimerar distraktioner
Dubbel HDMI-ingång för digitalt ljud- och
videoinnehåll
Horisontell och vertikal keystone-korrigering
Inbyggd 16 W-högtalare
Nätverksaktiverad, Wi-Fi som tillval
Stöder Epson USB-driven dokumentkamera
Upp till 10 000 timmars lamplivslängd
i ekoläge
Dämpningsreglage för bild och ljud (mute)

10 000:1
kontrastförhållande
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Upp till

3 500
lumen ljusstyrka
Undervisningsalternativ

Hög tillförlitlighet, prisvärd

Tillför kreativitet med ett urval av Epson
EasyMP-funktioner inklusive projicering
från flera datorer för att ansluta upp till
50 enheter och projicera innehåll från
upp till fyra enheter i taget med hjälp av
moderatorfunktionen. Samma innehåll kan
skickas till ett antal projektorer samtidigt
från din dator med nätverksprojicering.

Dessa tåliga, pålitliga projektorer är
enklare att flytta mellan olika klassrum
än en platt bildskärm och ger en låg
total ägandekostnad med en lampa som
håller upp till 10 000 timmar och lång
filtercykel. Dämpningsreglaget för bild
och ljud dimmar lampan med 70 % för
att minska energiförbrukningen, medan
datorövervakning och hantering via centralt
nätverk även håller energiförbrukningen till
ett minimum.
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Hörsal

Vårt mest kraftfulla, mångsidiga
installationssortiment
Förvandla storskaliga presentationer för utbildning med
fantastiska bilder upp till Full HD över hela den skalbara stora
bilden i större, upplysta klassrum, aulor och föreläsningssalar.
Dessa ”fit and forget”-lösningar tillför mångsidighet till
installationsplatser samtidigt som vissa modeller erbjuder
nästa generations bildkvalitet med vår senaste
4K-förbättringsteknik.

Fantastiska bilder

Enkel installation och drift

Projicera ljusa, färgstarka bilder och
engagera större grupper av elever med upp
till WUXGA-upplösning bortom Full-HD.
Optikmotorn med 3 kretsar optimerar svart
färgmatchning för att uppnå en skarvfri
blandning och för att skapa verklighetstrogna
bilder som är upp till tre gånger ljusstarkare
än konkurrerande DLP-projektorer med en
krets2.

Kom snabbt igång med flexibla
anslutningsmöjligheter för enkel integrering
i dina befintliga inställningar, inklusive
HDBaseT-stöd för video och ljud i Full HD.
Gör enkelt justeringar med elektrisk zoom
och horisontell och vertikal linsrörelse och
spara tid med linsminnesfunktionen.

Motoriserade utbytbara linser

En kvalitetsrevolution

Se till att bilderna har den perfekta
matchningen för din lokal och din
publikstorlek med en mängd olika
alternativ för motordrivna linser,
inklusive en lins för exceptionellt korta
avstånd för projicering av stora bilder på
upp till 200 tum på endast 1,5 m avstånd.

Hantera dina lektioner och föreläsningar
med framtidens bilddetaljer och färgverklighet
med vår nya 4K-förbättringsteknik
som visas på utvalda projektorer.
Denna avancerade innovation konverterar
digitalt Full HD 1080p-innehåll för att ge
en förbättrad struktur och upplösning för
verkligt fantastiska bilder.
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4K

-förbättringsteknik

EB-G7000-serien
EB-G7000W, EB-G7200W, EB-G7400U,
EB-G7800, EB-G7900U, EB-G7905U
EB-G7900U
7 000 lumen ljusstyrka, WUXGAupplösning
Utbytbara motoriserade linser, inklusive
linser med ultrakort projektionsavstånd
360 º rotering, stående bildläge, korrigering
för böjda ytor och hörn
HDBaseT, HDMI, DVI och komponentanslutning
Delad bild och projicering från flera datorer
Stort urval av presentationer

Hantering av projektorparken

Lägg till kreativitet och innovation till
lektioner och föreläsningar. Utnyttja golv
och tak med 360 º-installation, projicera på
hörn och böjda väggar utan förvrängning
eller förlorad ljusstyrka och tillför intresse
med stående bildläge. Jämför innehåll med
en delad bild och skapa en enda stor bild
genom att sömlöst samtidigt kombinera
flera projektorer.

Ta kontrollen med EasyMP-nätverksstyrning.
Skicka en presentation till flera projektorer
samtidigt, samt övervaka, hantera och
konfigurera din projektorpark centralt. Ställ
in e-postaviseringar om projektorunderhåll,
även om lampan och filtret håller mycket
länge, upp till 3 års7 oavbruten användning.

Linsminnesfunktion
Integrerad högtalare på 10 W
Epson 4K-förbättringsteknik

DICOM SIM-läge

upp till

8 000

Framställ bilder med tydliga skuggor med
detta speciella färgläge som är perfekt för att
projicera röntgenbilder och andra medicinska
bilder ( projektorn kan inte användas för
faktisk medicinsk diagnosticering).

lumen ljusstyrka
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Dokumentkameror

Lägg till extra innehåll
på lektionerna
Ge ämnen liv genom att läsa in och registrera 3D-objekt,
experiment och till och med levande saker och placera dem
på den stora bilden till nytta för hela klassen. Dessa robusta
men kompakta högupplösta kameror för stillbilder och video
i Full HD är enkla att ansluta till din projektor och gör lektionerna
ännu mer engagerande.

Skrivbordsdokumentkamera

Skarpa detaljer

Mikroskoptillbehör

Fånga och spela in bilder och objekt i Full
HD 1080p genom att använda kameran
med hög upplösning på 2 megapixel.
Optisk och digital zoom ger otroligt skarpa
detaljer och förstoring. Förlita dig på smidig
video utan bildsudd tack vare en hög
uppdateringshastighet på 30 bildrutor per
sekund. Oavsett ditt ämne säkerställer en
enastående bildbelysning att alla detaljer
läses in, till och med i dåligt upplysta
klassrum.

ELPDC21

Medföljer som standard på ELPDC21

Bildprojicering för inläsning av stora,
verkliga bilder
Läs in större material i upp till A3storlek; från hela textböcker i A4 till stora
3D-objekt, utan att behöva flytta dem.
Det finns även ett mikroskoptillbehör som
medföljer som standard som visar de
minsta objekten på den stora bilden.

Enkel drift, enkel kontroll
Kamerakontrollerna är lättåtkomliga
på bilden. Zooma, frysa, läsa in och
autofokus via snabbtryck tillåter problemfria
presentationer eftersom det inte finns något
behov att flytta mellan dator, projektor och
kamera. Parallellanslutning ger utdata till
tre olika enheter samtidigt, till exempel kan
lärare skicka livebilder till projektionsytan,
till sin dator och till en bärbar dator för
inspelning.
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En mångsidig presentationspartner
Röstinspelningar kan sparas och
användas på andra lektioner med hjälp
av SD-kortplats och -visare. Det är enkelt
att läsa in och spara bilder och klipp,
skärmbilder och anteckningar från en
annan enhet och jämföra och kontrastera
olika information med hjälp av funktionen
för delad bild. SD-innehåll visas som en
lättåtkomlig miniatyr på duken för enkel
bläddring och val via fjärrkontrollen.
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Modell

EB-670

EB-675W

EB-680/EB-680S

EB-685W/EB-685WS

EB-675Wi

Upplösning

XGA (1 024 x 768)

WXGA (1 280 x 800)

XGA (1 024 x 768)

WXGA (1 280 x 800)

WXGA (1 280 x 800)

Normalt bildförhållande

4:3
3 100/1 800/Ej tillämpligt

16:10
3 200/1 800/Ej tillämpligt

4:3
3 500/2 900/2 900

16:10
3 500/2 900/2 900

16:10
3 200/1 800/Ej tillämpligt

Kontrastförhållande

14 000:1

14 000:1

14 000:1

14 000:1

14 000:1

Lampans/laserns livslängd
(timmar) normal/eko/eko 2

5 000/10 000/Ej tillämpligt

5 000/10 000/Ej tillämpligt

5 000/10 000/9 000

5 000/10 000/9 000

5 000/10 000/Ej tillämpligt

+Projektionsförhållande
i normalupplösning

0,32:1

0,28:1

0,32:1

0,28:1

0,28:1

Skalbar bildstorlek (diagonal) 56 - 93 tum

60 - 100 tum

56 - 93 tum

60 - 100 tum

60 - 100 tum

Zoom

Digital x 1,35

Digital x 1,35

Digital x 1,35

Digital x 1,35

Digital x 1,35

Vertikal keystoneHorisontell keystone-

Manuell ±3°
Manuell ±3°

Manuell ±3°
Manuell ±3°

Manuell ±3°
Manuell ±3°

Manuell ±3°
Manuell ±3°

Manuell ±3°
Manuell ±3°

Linsrörelse

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Högtalarutgång

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Anslutningsmöjligheter

VGA in x 2, VGA ut
(utbytbar), HDMI x 3,
komposit RCA, S-Video,
USB typ A, USB typ B,
MHL (via HDMI 1), RS-232C

VGA in x 2, VGA ut
(utbytbar), HDMI x 3,
komposit RCA, S-Video,
USB typ A, USB typ B,
MHL (via HDMI 1), RS-232C

VGA in x 2, VGA ut
(utbytbar), HDMI x 3,
komposit RCA, S-Video,
USB typ A, USB typ B,
MHL (via HDMI 1), RS-232C

VGA in x 2, VGA ut
(utbytbar), HDMI x 3,
komposit RCA, S-Video,
USB typ A, USB typ B,
MHL (via HDMI 1), RS-232C

VGA in x 2, VGA ut
(utbytbar), HDMI x 3,
komposit RCA, S-Video,
USB typ A, USB typ B,
MHL (via HDMI 1), RS-232C

Ljudanslutning

RCA-par in, stereo mini in
x 3, stereominimikrofon in,
stereo mini ut

RCA-par in, stereo mini in
x 3, stereominimikrofon in,
stereo mini ut

RCA-par in, stereo mini in
x 3, stereominimikrofon in,
stereo mini ut

RCA-par in, stereo mini in
x 3, stereominimikrofon in,
stereo mini ut

RCA-par in, stereo mini in
x 3, stereominimikrofon in,
stereo mini ut

Nätverkande

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

Epsons
programvarulösningar

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
programmet SMART
Notebook, Easy Interactive
Tools

Övriga funktioner

Startvyn, streama och
dela anslutning som
tillval, interaktivitet för
flera deltagare, automatisk
källsökning, tyst läge för ljud
och bild, delad bild, 3-i-1
USB-display, inställningar för
kopieringsfunktion på bilden,
automatisk lampdimmer,
datorfri presentation, hål för
hänglås och säkerhetskabel,
Kensington-lås

Startvyn, streama och
dela anslutning som
tillval, interaktivitet för
flera deltagare, automatisk
källsökning, tyst läge för ljud
och bild, delad bild, 3-i-1
USB-display, inställningar för
kopieringsfunktion på bilden,
automatisk lampdimmer,
datorfri presentation, hål för
hänglås och säkerhetskabel,
Kensington-lås

Startvyn, streama och
dela anslutning som
tillval, interaktivitet för
flera deltagare, automatisk
källsökning, tyst läge för ljud
och bild, delad bild, 3-i-1
USB-display, inställningar för
kopieringsfunktion på bilden,
automatisk lampdimmer,
datorfri presentation, hål för
hänglås och säkerhetskabel,
Kensington-lås, EB-680S
kompatibelt SMARTintegrerat whiteboardsystem*

Startvyn, streama och
dela anslutning som tillval,
interaktivitet för flera
deltagare, automatisk
källsökning, tyst läge för ljud
och bild, delad bild, 3-i-1
USB-display, inställningar för
kopieringsfunktion på bilden,
automatisk lampdimmer,
datorfri presentation, hål för
hänglås och säkerhetskabel,
Kensington-lås, EB-685WS
kompatibelt SMARTintegrerat whiteboardsystem*

Startvyn, streama och
dela anslutning som tillval,
interaktivitet för flera
deltagare, automatisk
källsökning, tyst läge
för ljud och bild, delad
bild, USB-display med
3-i-1, inställningar för
kopieringsfunktion på bilden,
automatisk lampdimmer,
två interaktiva pennor,
automatisk kalibrering,
datorfri presentation, hål för
hänglås och säkerhetskabel,
Kensington-lås

Ljudnivå (dB) normal/eko/
eko 2

35/28/Ej tillämpligt

35/28/Ej tillämpligt

35/30/29

35/30/29

35/28/Ej tillämpligt

Vikt (kg)

5,7

5,7

5,7

5,7

5,8

Mått exkl. fötter
(B x D x H i 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

Energiförbrukning
normal/eko/eko 2

317 W/230 W/Ej tillämpligt

317 W/230 W/Ej tillämpligt

354 W/309 W/309 W

354 W/309 W/309 W

317 W/230 W/Ej tillämpligt

Energiförbrukning
i vänteläge, komm. av

0,37 W

0,37 W

0,37 W

0,37 W

0,37 W

Ljusstyrka för vitt och färgat
ljus (lumen) normal/eko/eko 2
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*Kontrollera huvudsakliga databladet för kompatibla SMART Board®-modeller

EB-680Wi

EB-685Wi

EB-695Wi

EB-696Ui

WXGA (1 280 x 800)

WXGA (1 280 x 800)

WXGA (1 280 x 800)

WUXGA (1 920 x 1 200)

16:10
3 200/1 800/Ej tillämpligt

16:10
3 500/2 900/2 900

16:10
3 500/2 900/2 900

16:10
3 800/2 900/Ej tillämpligt

14 000:1

14 000:1

14 000:1

16 000/1

5 000/10 000/Ej tillämpligt

5 000/10 000/9 000

5 000/10 000/9 000

5 000/10 000/Ej tillämpligt

0,28:1

0,28:1

0,27:1

0,27:1

60 - 100 tum

60 - 100 tum

60 - 100 tum

70 - 100 tum

Digital x 1,35

Digital x 1,35

Digital x 1,35

Digital x 1,35

Manuell ±3°
Manuell ±3°

Manuell ±3°
Manuell ±3°

Manuell ±3°
Manuell ±3°

Manuell ±3°
Manuell ±3°

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

16 W

16 W

16 W

16 W

VGA in x 2, VGA ut (utbytbar),
HDMI x 3, komposit RCA,
S-Video, USB typ A, USB
typ B, MHL (via HDMI 1),
RS-232C, synk in, synk ut,
touchenhetskontroll

VGA in x 2, VGA ut (utbytbar),
HDMI x 3, komposit RCA,
S-Video, USB typ A, USB
typ B, MHL (via HDMI 1),
RS-232C, synk in, synk ut

VGA in x 2, VGA ut
(utbytbar), HDMI x 3,
komposit RCA, S-Video,
USB typ A, USB typ B,
MHL (via HDMI 1),
RS-232C, synk in, synk ut,
touchenhetskontroll

VGA in x 3, VGA ut
(utbytbar), HDMI x 3,
komposit RCA, S-Video,
USB typ A x 2, USB typ B,
MHL (via HDMI 1),
RS-232C, synk in, synk ut,
touchenhetskontroll

RCA-par in, stereo mini in
x 3, stereominimikrofon in,
stereo mini ut

RCA-par in, stereo mini in
x 3, stereominimikrofon in,
stereo mini ut

RCA-par in, stereo mini in
x 3, stereominimikrofon in,
stereo mini ut

RCA-par in, stereo mini in
x 3, stereominimikrofon in,
stereo mini ut

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
programmet SMART
Notebook, Easy Interactive
Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
programmet SMART
Notebook, Easy Interactive
Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
programmet SMART
Notebook, Easy Interactive
Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
programmet SMART
Notebook, Easy Interactive
Tools

Startvyn, streama och
dela anslutning som
tillval, interaktivitet för
flera deltagare, automatisk
källsökning, tyst läge
för ljud och bild, delad
bild, USB-display med
3-i-1, inställningar för
kopieringsfunktion på bilden,
automatisk lampdimmer,
två pennor och interaktivitet
via pekfunktion, automatisk
kalibrering, datorfri
presentation, hål för hänglås
och säkerhetskabel,
Kensington-lås

Startvyn, streama och
dela anslutning som
tillval, interaktivitet för
flera deltagare, automatisk
källsökning, tyst läge
för ljud och bild, delad
bild, USB-display med
3-i-1, inställningar för
kopieringsfunktion på bilden,
automatisk lampdimmer,
två interaktiva pennor,
automatisk kalibrering,
datorfri presentation, hål för
hänglås och säkerhetskabel,
Kensington-lås

Startvyn, streama och
dela anslutning som
tillval, interaktivitet för
flera deltagare, automatisk
källsökning, tyst läge
för ljud och bild, delad
bild, USB-display med
3-i-1, inställningar för
kopieringsfunktion på bilden,
automatisk lampdimmer,
två pennor och interaktivitet
via pekfunktion, automatisk
kalibrering, datorfri
presentation, hål för hänglås
och säkerhetskabel,
Kensington-lås

Startvyn, streama och
dela anslutning som
tillval, interaktivitet för
flera deltagare, automatisk
källsökning, tyst läge
för ljud och bild, delad
bild, USB-display med
3-i-1, inställningar för
kopieringsfunktion på bilden,
automatisk lampdimmer,
två pennor och interaktivitet
via pekfunktion, automatisk
kalibrering, datorfri
presentation, hål för hänglås
och säkerhetskabel,
Kensington-lås

35/28/Ej tillämpligt

35/30/29

35/30/29

35/28/Ej tillämpligt

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/Ej tillämpligt

354 W/309 W/309 W

354 W/309 W/309 W

401 W/334 W/Ej tillämpligt

0,37 W

0,37 W

0,37 W

0,5 W
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Modell

EB-520

EB-525W

EB-530/EB-530S

EB-535W

EB-536Wi

Upplösning

XGA (1 024 x 768)

WXGA (1 280 x 800)

XGA (1 024 x 768)

WXGA (1 280 x 800)

WXGA (1 280 x 800)

Normalt bildförhållande

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

Kontrastförhållande

16 000:1

16 000:1

16 000:1

16 000:1

16 000:1

Lampans/laserns livslängd
(timmar) normal/eko

5 000/10 000

5 000/6 000

5 000/10 000

5 000/10 000

5 000/10 000

+Projektionsförhållande
i normalupplösning

0,55:1

0,48:1

0,55:1

0,48:1

0,48:1

Skalbar bildstorlek (diagonal) 50 - 108 tum

53 - 116 tum

50 - 108 tum

53 - 116 tum

53 - 116 tum

Zoom

Digital x1-1,35

Digital x 1,35

Digital x1-1,35

Digital x1-1,35

Digital x 1,35

Vertikal keystoneHorisontell keystone-

Manuell ±15°
Manuell ±15°

Manuell ±15°
Manuell ±15°

Manuell ±15°
Manuell ±15°

Manuell ±15°
Manuell ±15°

Manuell ±7°
Manuell ±5°

Linsrörelse

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Högtalarutgång

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Anslutningsmöjligheter

VGA in x 2, VGA ut,
komposit RCA, S-Video,
USB typ B, USB typ A,
HDMI, RS-232C

VGA in x 2, VGA ut,
komposit RCA, S-Video,
USB typ B, USB typ A,
HDMI, RS-232C

VGA in x 2, VGA ut,
komposit RCA, S-Video,
USB typ B, USB typ A,
HDMI, RS-232C

VGA in x 2, VGA ut,
komposit RCA, S-Video,
USB typ B, USB typ A,
HDMI, RS-232C

VGA in x 2, VGA ut,
komposit RCA, S-Video,
USB typ B, USB typ A,
HDMI, RS-232C, Synk in,
Synk ut

Ljudanslutning

RCA-par in, stereo mini
RCA-par in, stereo
in x 2, stereominimikrofon
mini-ingång x 2, stereo
mini-utgång, mikrofoningång in, stereo mini ut

RCA-par in, stereo
RCA-par in, stereo
RCA-par in, stereo
mini-ingång x 2, stereo
mini-ingång x 2, stereo
mini-ingång x 2, stereo
mini-utgång, mikrofoningång mini-utgång, mikrofoningång mini-utgång, mikrofoningång

Nätverkande

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

Epson-programvara
lösningar

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks

EasyMP Monitor, EasyMP
Multi PC Projection, EasyMP
Network Projection, appen
iProjection för iOS, Android
och Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
Easy Interactive Tools

Övriga funktioner

3-in-1-USB-display,
väggmontering som
tillval, inställningar för
kopieringsfunktion på bilden,
datorfri presentation

3-in-1-USB-display,
väggmontering som
tillval, inställningar för
kopieringsfunktion på bilden,
datorfri presentation

3-in-1-USB-display,
väggmontering som
tillval, inställningar för
kopieringsfunktion på
bilden, datorfri presentation
(EB-530S SMART Board®certifiering*)

3-in-1-USB-display,
väggmontering som
tillval, inställningar för
kopieringsfunktion på bilden,
datorfri presentation

3-in-1-USB-display,
väggmontering som
tillval, inställningar för
kopieringsfunktion på
bilden, datorfri presentation,
penninteraktion, automatisk
kalibrering

Ljudnivå (dB) normal/eko

35/28

35/29

37/29

37/29

37/29

Vikt (kg)

3,7

3,7

3,7

3,7

3,9

Mått exkl. fötter
(B x D x H i 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

Energiförbrukning
normal/eko

278 W/219 W

278 W/219 W

298 W/221 W

298 W/221 W

298 W/221 W

Energiförbrukning
i vänteläge, komm. av

0,28 W

0,28 W

0,28 W

0,28 W

0,28 W

Ljusstyrka för vitt och färgat
ljus (lumen) normal/eko

*Kontrollera huvudsakliga databladet för kompatibla SMART Board®-modeller
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Modell

EB-2040

EB-2055

EB-2065

EB-2140W

EB-2155W

Upplösning

XGA (1 024 x 768)

XGA (1 024 x 768)

XGA (1 024 x 768)

WXGA (1 280 x 800)

WXGA (1 280 x 800)

Normalt bildförhållande

4:3
4 200/2 700/Ej tillämpligt

4:3
5 500/3 800

4:3
5 500/3 800

16:10
4 200/2 700

16:10
5 000/3 600

Kontrastförhållande

15 000:1

15 000:1

15 000:1

15 000:1

15 000:1

Lampans/laserns livslängd
(timmar) normal/eko

5 000/10 000/Ej tillämpligt

5 000/10 000

5 000/10 000

5 000/10 000

5 000/10 000

+Projektionsförhållande
i normalupplösning

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

Skalbar bildstorlek (diagonal) 30 - 300 tum

30 - 300 tum

30 - 300 tum

29 - 280 tum

29 - 280 tum

Zoom

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Vertikal keystoneHorisontell keystone-

Automatisk ±30°
Manuell ±30°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Manuell ±30°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Linsrörelse

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Högtalarutgång

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Anslutningsmöjligheter

VGA in x 2, VGA ut, HDMI x
2, komposit RCA, USB typ
A, USB typ B, RS-232C,
MHL (via HDMI 1)

VGA in x 2, VGA ut, HDMI x
2, komposit RCA, USB typ
A, USB typ B, RS-232C,
MHL (via HDMI 1)

VGA in x 2, VGA ut, HDMI x
2, komposit RCA, USB typ
A, USB typ B, RS-232C,
MHL (via HDMI 1)

VGA in x 2, VGA ut, HDMI x
2, komposit RCA, USB typ
A, USB typ B, RS-232C,
MHL (via HDMI 1)

VGA in x 2, VGA ut, HDMI x
2, komposit RCA, USB typ
A, USB typ B, RS-232C,
MHL (via HDMI 1)

Ljudanslutning

RCA-par in, stereo mini in x
2, stereo mini ut

RCA-par in, stereo mini in x
2, stereo mini ut

RCA-par in, stereo mini in x
2, stereo mini ut

RCA-par in, stereo mini in x
2, stereo mini ut

RCA-par in, stereo mini in x
2, stereo mini ut

Nätverkande

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

Trådlös LAN-enhet medföljer

Trådlös LAN-enhet medföljer

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

Trådlös LAN-enhet medföljer

Epsons
programvarulösningar

EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
Android and Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
Android and Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
Android and Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
Android and Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
Android and Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

Övriga funktioner

Startvyn, tyst läge för ljud
och video, dukanpassning,
delad bild, automatisk
strömpåslagning, DICOMfärgläge, DCDi by Faroudja,
schemaläggningsfunktion,
hörnfunktion, datorfri
presentation, USB-display
3-i-1

Startvyn, Rörelsepresentation,
tyst läge för ljud och
video, dukanpassning,
delad bild, automatisk
strömpåslagning, DICOMfärgläge,, DCDi by Faroudja,
schemaläggningsfunktion,
fokushjälp, Keystonekorrigering i realtid,
hörnfunktion, datorfri
presentation, USB-display
3-i-1, streama och dela
anslutning

Startvyn, Rörelsepresentation,
tyst läge för ljud och
video, dukanpassning,
delad bild, automatisk
strömpåslagning, DICOMfärgläge, DCDi by Faroudja,
schemaläggningsfunktion,
fokushjälp, Keystonekorrigering i realtid,
hörnfunktion, datorfri
presentation, USB-display
3-i-1, streama och dela
anslutning

Startvyn, tyst läge för ljud
och video, dukanpassning,
delad bild, automatisk
strömpåslagning, DICOMfärgläge, DCDi by Faroudja,
schemaläggningsfunktion,
hörnfunktion, datorfri
presentation, USB-display
3-i-1

Startvyn, Rörelsepresentation,
tyst läge för ljud och
video, dukanpassning,
delad bild, automatisk
strömpåslagning, DICOMfärgläge, DCDi by Faroudja,
schemaläggningsfunktion,
fokushjälp, Keystonekorrigering i realtid,
hörnfunktion, datorfri
presentation, USB-display
3-i-1, streama och dela
anslutning

Ljudnivå (dB) normal/eko

37/28/Ej tillämpligt

39/29

37/29

37/29

39/29

Vikt (kg)

4,2

4,3

4,4

4,2

4,3

Mått exkl. fötter
(B x D x H i 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

Energiförbrukning
normal/eko

316 W/228 W/Ej tillämpligt

405 W/323 W

425 W/323 W

316 W/228 W

405 W/323 W

Energiförbrukning
i vänteläge, komm. av

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

Ljusstyrka för vitt och färgat
ljus (lumen) normal/eko
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Modell

EB-2165W

EB-2245U

EB-2250U

EB-2255U

EB-2265U

Upplösning

WXGA (1 280 x 800)

WUXGA (1 920 x 1 200)

WUXGA (1 920 x 1 200)

WUXGA (1 920 x 1 200)

WUXGA (1 920 x 1 200)

Normalt bildförhållande

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

Kontrastförhållande

15 000:1

15 000:1

15 000:1

Lampans/laserns livslängd
(timmar) normal/eko

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

+Projektionsförhållande
i normalupplösning

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

Skalbar bildstorlek (diagonal) 30 - 300 tum

45 - 260 tum

50 - 300 tum

50 - 300 tum

50 - 300 tum

Zoom

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Vertikal keystoneHorisontell keystone-

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Linsrörelse

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Högtalarutgång

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Anslutningsmöjligheter

HDBaseT, VGA in x 2, VGA
ut, HDMI x 2, komposit
RCA, USB typ A, USB typ
B, RS-232C, MHL (via HDMI
1), Miracast

VGA in x 2, VGA ut, HDMI x
2, komposit RCA, USB typ
A, USB typ B, RS-232C,
MHL (via HDMI 1)

VGA in x 2, VGA ut, HDMI x
2, komposit RCA, USB typ
A, USB typ B, RS-232C,
MHL (via HDMI 1)

VGA in x 2, VGA ut, HDMI x
2, komposit RCA, USB typ
A, USB typ B, RS-232C,
MHL (via HDMI 1), Miracast

HDBaseT, VGA in x 2, VGA
ut, HDMI x 2, komposit
RCA, USB typ A, USB typ
B, RS-232C, MHL
(via HDMI 1), Miracast

Ljudanslutning

RCA-par in, stereo mini in x
2, stereo mini ut

RCA-par in, stereo mini in x
2, stereo mini ut

RCA-par in, stereo mini in x
2, stereo mini ut

RCA-par in, stereo mini in x
2, stereo mini ut

RCA-par in, stereo mini in x
2, stereo mini ut

Nätverkande

Trådlös LAN-enhet medföljer

Trådlös LAN-enhet medföljer

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

Trådlös LAN-enhet medföljer

Trådlös LAN-enhet medföljer

Epsons
programvarulösningar

EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
Android and Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
Android and Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
Android and Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
Android and Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
Android and Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

Övriga funktioner

Startvyn, Rörelsepresentation,
bildspegling via Miracast,
tyst läge för ljud och
video, dukanpassning,
delad bild, automatisk
strömpåslagning, DICOMfärgläge, DCDi by Faroudja,
schemaläggningsfunktion,
fokushjälp, Keystonekorrigering i realtid,
hörnfunktion, datorfri
presentation, USB-display
3-i-1, Streama och dela
anslutning

Startvyn, Rörelsepresentation,
tyst läge för ljud och
video, dukanpassning,
delad bild, automatisk
strömpåslagning, DICOMfärgläge, DCDi by Faroudja,
schemaläggningsfunktion,
fokushjälp, Keystonekorrigering i realtid,
hörnfunktion, datorfri
presentation, USB-display
3-i-1, streama och dela
anslutning

Startvyn, Rörelsepresentation,
tyst läge för ljud och
video, dukanpassning,
delad bild, automatisk
strömpåslagning, DICOMfärgläge, DCDi by Faroudja,
schemaläggningsfunktion,
fokushjälp, Keystonekorrigering i realtid,
hörnfunktion, datorfri
presentation, USB-display
3-i-1, Streama och dela
anslutning (tillval)

Startvyn, Rörelsepresentation,
bildspegling via Miracast,
tyst läge för ljud och
video, dukanpassning,
delad bild, automatisk
strömpåslagning, DICOMfärgläge, DCDi by Faroudja,
schemaläggningsfunktion,
fokushjälp, Keystonekorrigering i realtid,
hörnfunktion, datorfri
presentation, USB-display
3-i-1, Streama och dela
anslutning

Startvyn, Rörelsepresentation,
bildspegling via Miracast,
tyst läge för ljud och
video, dukanpassning,
delad bild, automatisk
strömpåslagning, DICOMfärgläge, DCDi by Faroudja,
schemaläggningsfunktion,
fokushjälp, Keystonekorrigering i realtid,
hörnfunktion, datorfri
presentation, USB-display
3-i-1, Streama och dela
anslutning

Ljudnivå (dB) normal/eko

39/29

37/29

39/29

39/29

39/29

Vikt (kg)

4,6

4,6

4,6

Mått exkl. fötter
(B x D x H i mm)

377 x 291,5 x 110

377 x 291,5 x 110

377 x 291,5 x 110

4,7
377 x 291,5 x 110

4,7
377 x 291,5 x 110

Energiförbrukning
normal/eko

405 W/323 W

405 W/323 W

405 W/323 W

405 W/323 W

425 W/323 W

Energiförbrukning
i vänteläge, komm. av

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

Ljusstyrka för vitt och färgat
ljus (lumen) normal/eko
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Modell

EB-98H

EB-945H

EB-955WH

EB-965H

Upplösning

XGA (1 024 x 768)

XGA (1 024 x 768)

WXGA (1 280 x 800)

XGA (1 024 x 768)

Normalt bildförhållande

4:3
3 000/2 100

4:3
3 000/2 100

16:10
3 200/2 240

4:3
3 500/2 450

Kontrastförhållande

10 000:1

10 000:1

10 000:1

10 000:1

Lampans/laserns livslängd
(timmar) normal/eko

5 000/10 000

5 000/10 000

5 000/10 000

5 000/10 000

+Projektionsförhållande
i normalupplösning

1,48 - 1,77:1

1,38 - 2,24:1

1,38 - 2,24:1

1,38 - 2,24:1

Skalbar bildstorlek (diagonal) 30 - 300 tum

30 - 300 tum

33 - 280 tum

30 - 300 tum

Zoom

Manuell x 1,2

Manuell x 1,6

Manuell x 1,6

Manuell x 1,6

Vertikal keystoneHorisontell keystone-

Automatisk ±30°
Manuell ±30°

Automatisk ±30°
Manuell ±30°

Automatisk ±30°
Manuell ±30°

Automatisk ±30°
Manuell ±30°

Linsrörelse

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Högtalarutgång

16 W

16 W

16 W

16 W

Anslutningsmöjligheter

VGA in × 2, VGA ut,
komposit RCA, S-Video,
USB typ B, USB typ A,
HDMI x 2, RS-232C

VGA in × 2, VGA ut,
komposit RCA, S-Video,
USB typ B, USB typ A,
HDMI x 2, RS-232C

VGA in × 2, VGA ut,
komposit RCA, S-Video,
USB typ B, USB typ A,
HDMI x 2, RS-232C

VGA in × 2, VGA ut,
komposit RCA, S-Video,
USB typ B, USB typ A,
HDMI x 2, RS-232C

Ljudanslutning

RCA-par in, stereo miniingång x 2, stereo miniutgång, mikrofoningång

RCA-par in, stereo miniingång x 2, stereo miniutgång, mikrofoningång

RCA-par in, stereo miniingång x 2, stereo miniutgång, mikrofoningång

RCA-par in, stereo
mini-ingång x 2, stereo
mini-utgång, mikrofoningång

Nätverkande

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

Epsons
programvarulösningar

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks

Övriga funktioner

3-i-1-USB-display, reglage
för tyst läge för ljud
och video, automatisk
lampdimmer, delad
bild, QR-kodsfunktion,
kopieringsfunktion på bilden,
datorfri presentation

3-i-1-USB-display, reglage
för tyst läge för ljud
och video, automatisk
lampdimmer, delad
bild, QR-kodsfunktion,
kopieringsfunktion på bilden,
datorfri presentation

3-i-1-USB-display, reglage
för tyst läge för ljud
och video, automatisk
lampdimmer, delad
bild, QR-kodsfunktion,
kopieringsfunktion på bilden,
datorfri presentation

3-i-1-USB-display, reglage
för tyst läge för ljud
och video, automatisk
lampdimmer, delad
bild, QR-kodsfunktion,
kopieringsfunktion på bilden,
datorfri presentation

Ljudnivå (dB) normal/eko

37/29

37/29

37/29

37/29

Vikt (kg)

2,7

2,9

2,9

2,9

Mått exkl. fötter
(B x D x H i mm)

297 x 244 x 87

297 x 269 x 87

297 x 269 x 87

297 x 269 x 87

Energiförbrukning
normal/eko

287 W/215 W

287 W/215 W

287 W/215 W

287 W/215 W

Energiförbrukning
i vänteläge, komm. av

0,26 W

0,26 W

0,26 W

0,26 W

Ljusstyrka för vitt och färgat
ljus (lumen) normal/eko

29

Modell

EB-G7000W

EB-G7200W

EB-G7400U

EB-G7800

EB-G7900U

Upplösning

WXGA (1 280 x 800)

WXGA (1 280 x 800)

WUXGA (1 920 x 1 200)

XGA (1 024 x 768)

WUXGA (1 920 x 1 200)

Normalt bildförhållande

16:10
6 500/5 915

16:10
7 500/6 000

16:10
5 500/Ej tillämpligt

4:3
8 000/6 400

16:10
7 000/5 600

50 000:1
3 000/4 000

50 000:1

50 000:1

50 000:1

50 000:1

3 000/4 000

4 000/Ej tillämpligt

3 000/4 000

3 000/4 000

1,44 - 2,33

1,44 - 2,33

1,44 - 2,33

1,47 - 2,38

1,44 - 2,33

Skalbar bildstorlek (diagonal) 50 - 300 tum

50 - 300 tum

50 - 300 tum

50 - 300 tum

50 - 300 tum

Zoom

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Vertikal keystoneHorisontell keystone-

Manuell ±45°
Manuell ±30°

Manuell ±45°
Manuell ±30°

Manuell ±45°
Manuell ±30°

Manuell ±45°
Manuell ±30°

Manuell ±45°
Manuell ±30°

Linsrörelse

± 67 % vertikalt
± 30 % horisontellt

± 67 % vertikalt
± 30 % horisontellt

± 67 % vertikalt
± 30 % horisontellt

± 57 % vertikalt
± 30 % horisontellt

± 67 % vertikalt
± 30 % horisontellt

Högtalarutgång

10 W

10 W

10 W

10 W

10 W

Anslutningsmöjligheter

USB 2.0 typ A, USB 2.0
typ B (endast service), RS232C, Ethernet-gränssnitt
(100 Base-TX/10 Base-T),
VGA in, VGA ut, DVI i BNC
in, HDBaseT, HDMI

USB 2.0 typ A, USB 2.0
typ B (endast service), RS232C, Ethernet-gränssnitt
(100 Base-TX/10 Base-T),
VGA in, VGA ut, DVI i BNC
in, HDBaseT, HDMI

USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ
B (endast service), RS-232C,
Ethernet-gränssnitt (100
Base-TX/10 Base-T), VGA
in, VGA ut, DVI i BNC in,
HDBaseT, HDMI (HDCP 2,2)

USB 2.0 typ A, USB 2.0
typ B (endast service), RS
- 232C, Ethernet-gränssnitt
(100 Base-TX/10 Base-T),
VGA in, VGA ut, DVI i BNC
in, HDBaseT, HDMI

USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ
B (endast service), RS-232C,
Ethernet-gränssnitt (100
Base-TX/10 Base-T), VGA
in, VGA ut, DVI i BNC in,
HDBaseT, HDMI (HDCP 2,2)

Ljudanslutning

Stereo mini in x 3,
stereo mini ut

Stereo mini in x 3,
stereo mini ut

Stereo mini in x 3,
stereo mini ut

Stereo mini in x 3,
stereo mini ut

Stereo mini in x 3,
stereo mini ut

Nätverkande

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

Epsons
programvarulösningar

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
webbkontroll

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
webbkontroll

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
webbkontroll

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
webbkontroll

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
webbkontroll

Övriga funktioner

Stående projektion*,
elektrisk zoom, fokus- och
linsbyte, linsminne, utbytbara
linsalternativ med UST-lins
utan offset, delad bild,
schemaläggningsfunktion,
punkt- och bågkorrigering,
DICOM-färgläge, kabelskydd
medföljer

Stående projektion*,
elektrisk zoom, fokus- och
linsbyte, linsminne, utbytbara
linsalternativ med UST-lins
utan offset, delad bild,
schemaläggningsfunktion,
punkt- och bågkorrigering,
DICOM-färgläge, kabelskydd
medföljer

Stående projektion*,
elektrisk zoom, fokusoch linsbyte, linsminne,
utbytbara linsalternativ
med UST-lins utan offset,
4K-förbättring, delad bild,
schemaläggningsfunktion,
punkt- och bågkorrigering,
DICOM-färgläge, lås för
linsrörelse, kabelskydd
medföljer

Stående projektion*,
elektrisk zoom, fokus- och
linsbyte, linsminne, utbytbara
linsalternativ med UST-lins
utan offset, delad bild,
schemaläggningsfunktion,
punkt- och bågkorrigering,
DICOM-färgläge, kabelskydd
medföljer

Stående projektion*,
elektrisk zoom, fokusoch linsbyte, linsminne,
utbytbara linsalternativ
med UST-lins utan offset,
4K-förbättring, delad bild,
schemaläggningsfunktion,
punkt- och bågkorrigering,
DICOM-färgläge, lås för
linsrörelse, kabelskydd
medföljer

39/31

39/31

39/31

39/31

39/31

Vikt (kg)

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

Mått exkl. fötter
(B x D x H i 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

Energiförbrukning
normal/eko

515 W/477 W

572 W/477 W

572 W/477 W

572 W/477 W

572 W/477 W

Energiförbrukning
i vänteläge, komm. av

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

Ljusstyrka för vitt och färgat
ljus (lumen) normal/eko
Kontrastförhållande
Lampans/laserns livslängd
(timmar) normal/eko
+Projektionsförhållande
i normalupplösning

Ljudnivå (dB) normal/eko

*Stående projektion minskar lampans livslängd till 2 000 timmar
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Tillbehör för en rad olika tillämpningar
Eftersom varje miljö och varje presentation är annorlunda erbjuder vi ett
stort antal tillbehör som uppfyller alla dina behov. Det handlar om allt från filter,
lampor och takfästen till dukar och linser och vi gör det enkelt att anpassa
ditt projektorpaket till din miljö eller publik.

WUXGA (1 920 x 1 200)
16:10
7 000/5 600
50 000:1
3 000/4 000
1,44 - 2,33
50 - 300 tum
Optisk x 1,6
Manuell ±45°
Manuell ±30°
± 67 % vertikalt
± 30 % horisontellt
10 W
USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ
B (endast service), RS-232C,
Ethernet-gränssnitt (100
Base-TX/10 Base-T), VGA
in, VGA ut, DVI i BNC in,
HDBaseT, HDMI (HDCP 2,2)

Stereo mini in x 3,
stereo mini ut

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

Epsons originallampor

Fästen

Garanterar de bästa, smartaste och mest
konsekventa bilderna under längre tid med
äkta Epson-lampor. De tillverkas och levereras
under rigorösa system för kvalitetskontroll
som garanterar bästa möjliga bildkvalitet,
maximerar tillförlitligheten, minimerar underhåll
och säkerställer pågående omfattande
garantiskydd.

Passa in din projektor perfekt i din lokal och
säkerställ flexibilitet, säkerhet och trygghet
med våra skräddarsydda fästen.

Aktiva högtalare

Kontroll- och anslutningsbox

Dessa kompakta högtalare tillför ett kraftfullt
ljud till alla lösningar för konferensutrymmen.
Med ELPSP02 aktiva högtalare (med inbyggd
förstärkare och 30 W ljud) kan alla elever
i rummet tydligt höra din lektion och få en
bättre inlärningsupplevelse.

Upplev en ny grad av anslutning och kontroll
i klassrumsprojicering med ELPCB02
kontroll- och anslutningsbox. En praktisk
väggmonterad A/V-kontrollbox för Epsons
projektorer för korta och extremt korta
avstånd. Med stöd för ett flertal enheter gör
den det enklare än någonsin att använda
dina ljud/video-källor – inklusive visning
av den senaste populära MHL-kompatibla
mobila enheterna i HD.

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
webbkontroll
Stående projektion*,
elektrisk zoom, fokusoch linsbyte, linsminne,
utbytbara linsalternativ
med UST-lins utan offset,
4K-förbättring, delad bild,
schemaläggningsfunktion,
punkt- och bågkorrigering,
DICOM-färgläge, lås för
linsrörelse, kabelskydd
medföljer

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

Adapter ELPAP10 för trådlöst nätverk
Gör snabba och säkra trådlösa presentationer
via EasyMP Network Projection eller Epsons
iProjection-app med hjälp av denna
USB-adapter för enkel installation.

39/31
12,7
525 x 472 x 189
572 W/477 W
0,3 W
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med Epson-projektorer 1

Undersökningen är utförd av Futuresource Consulting Limited under perioden 2001–2015.
Jämfört med ledande DLP-projektorer med ett chip för underhållning i hemmet. Epsons 720p-projektorer är tre gånger så ljusstarka.
Epsons 1080p-projektorer är konsekvent två till tre gånger så ljusstarka. Baserat på NPD-data mellan juli 2011 och juni 2012.
Färgljusstyrkan (färgat ljus) uppmätt i enlighet med IDMS 15.4. Färgljusstyrkan varierar beroende på användningsförhållandena.
Mer information finns på www.epson.se/CLO
3
Jämförelse mellan ledande 70-tumsmodeller med platt bildskärm samt 4k upplösning (bästsäljande – i enheter – exkl. försäljning till hotell,
enligt PMA-distributörsdata för Nordamerika; försäljning mellan jan-sept 2015) i en klassrumsutformad miljö med 6,7 m bredd x 8,2 m djup.
När eleverna ombads att skriva ner sex korta informationsbitar från visade bilder, skrev 58 % av eleverna i åldrarna 12-22 år ned minst en av
bitarna felaktigt. Baserat på amerikanska undersökningar som genomförts av Radius Research i april 2016.
4
Bildstorlekar på upp till 500 tum, baserat på Epsons installationsprojektorer.
5
Miracast® finns på utvalda enheter som stöder Android 4.2+ och Microsoft Windows 8.1+. Intel® WiDi kräver ett Intel® WiDi-kompatibelt
system som kör Microsoft Windows 7+.
6
Ej tillgängligt för alla produkter. Kontrollera specifikationen på sidorna 24–31.
7
Garantierbjudandena är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Epson-återförsäljare.
1
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Om du vill ha mer information kan du kontakta ett lokalt Epson-kontor eller gå in på www.epson.se
Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Produktinformation: 0771-400135
Support: 0771-400134
Fax Support: 0771-400136
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

