Displayoplossingen voor het onderwijs

Naar een nieuwe definitie
van leeromgevingen
voor de volgende
generatie
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De volgende generatie
studenten inspireren
Introduceer creativiteit en inspiratie in moderne leeromgevingen
en houd elke student bij de les met onze projectoren voor het
onderwijs. Onze producten bieden de ideale oplossing ongeacht
de onderwijsruimte, van kleine interactieve werkgroep tot grote
collegezaal. Ongeacht de grootte van uw publiek, u kunt rekenen
op prachtige beelden, veelzijdige functionaliteit en eenvoudige
bediening. In tegenstelling tot traditionele flat panel displays,
bieden al onze projectoren een schaalbaar beeldformaat zodat
iedereen alles uitstekend kan zien.

Schermformaat is van belang
Projecteer schaalbare beelden tot 500"
en creëer de meest boeiende leerervaring
in ruimten van elke grootte, zonder last
te hebben van de beperkingen van flat
panel displays. Zorg voor de optimale
beeldgrootte zodat iedereen alles perfect
kan zien, zonder inzoomen of het verlies
van belangrijke content.
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Geavanceerde technologie

Verbeterde leerervaring

Eenvoudig delen

Epson is al sinds 2001 de nummer één
op het gebied van projectoren1 en het is
niet moeilijk te begrijpen waarom. Onze
3LCD-technologie produceert beelden
die tot drie keer helderder zijn dan de
projectoren van de concurrentie2 en elke
volledig uitgeruste projector biedt een
complete oplossing voor uw persoonlijke
onderwijsvereisten.

Voeg interactiviteit toe aan uw
lessen met rechtstreeks tekeningen
en aantekeningen maken op alle
weergegeven content. Combineer fingertouch en twee interactieve pennen met
de optionele functie voor streamen en
delen, om een natuurlijke leeromgeving
te creëren die studenten bij de les houdt
en positieve resultaten oplevert.

Al onze projectoren bieden veelzijdige
connectiviteit en zijn eenvoudig te
installeren en gebruiken, met uitgebreide
functies en apps die het delen van
informatie eenvoudig en stimulerend
maken. Ze zorgen voor een boeiende
en stimulerende leeromgeving, dankzij
de snelle verbinding met pc's van
studenten en de draadloze connectiviteit
met smartphones en tablets.
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Schermformaat is van belang
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De juiste beeldprojectie in een leslokaal kan een groot verschil
uitmaken voor de concentratie, betrokkenheid en het begrip van
aanwezigen. In tegenstelling tot flat panel displays, bieden onze
projectoren een schaalbaar beeldformaat zodat ongeacht
de ruimte, elke leerling alles uitstekend kan zien zonder verlies
van beeldkwaliteit of de behoefte om de zoom-instelling
voortdurend aan te passen.

%

van alle studenten
kan niet alle content
op een 70" flat panel
display lezen
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Het perfecte scherm voor elke ruimte
Volgens een recent onderzoek van Radius
Research, kan 58% van de studenten in
een gemiddeld klaslokaal niet alle content
lezen die wordt weergegeven op een
70" flat panel3. De schaalbare schermen
van Epson kunnen worden aangepast
voor elke instelling met een scherm tot
maximaal 100" voor onze interactieve
onderwijsoplossingen, en tot maximaal
500" voor installatieprojectoren4.

Stel het optimale schermformaat in om voor iedereen
de desktop-ervaring te reproduceren (op basis van een
kamergrootte van 4 x 3 meter).

60" -display

100"

-display

60"-display wordt ervaren
als een 14"-beeldscherm

100"-display wordt ervaren als
een 25,2"-beeldscherm

Effectieve kijkafstanden
Projecteer beelden tot Full HD-resolutie
voor een natuurlijke reproductie van laptopen smart device-schermen. Met flat panel
displays kunt u content alleen vergroten
door in te zoomen, met onvermijdelijk
verlies van kwaliteit en inhoud, maar
met onze projectoren maakt u hetzelfde
superieure beeld eenvoudig groter met
100% behoud van alle content.

65"

70"

100"

Op basis van een standaard kamerlengte van 6 meter

Aangename kijkervaring
Flat panel RGB-schermen kunnen een
gepixeld effect hebben als u er voor
langere tijd van dichtbij naar kijkt, wat
kan leiden tot vermoeide ogen. Epsonprojectoren produceren beelden die minder
last hebben van pixelering dan flat panel
displays zodat u er langere tijd moeiteloos
naar kunt kijken, zelfs in helder verlichte
omgevingen.
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Flat panel display

Epson-displays

Heldere ruimte

Donkere ruimte

Geen reflectie
Zorg dat content duidelijk wordt
weergegeven zonder verblindend licht, zelfs
in helder verlichte onderwijsomgevingen.
Beelden zijn levendig, helder en vrij
van reflectie, dankzij de automatische
aanpassing van de helderheid waarmee
het omgevingslicht in de ruimte wordt
gedetecteerd en het helderheidsniveau
navenant wordt aangepast.
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Tot

3x

zo helder dan 1-chip
DLP-projectoren ,
zonder regenboogeffect
2
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Kwaliteit dankzij technologie
Onze 3LCD-technologie biedt een
combinatie van hoge resolutie, helderheid
tot 8000 lumen en rijke kleuren voor de
productie van levendige, boeiende beelden,
zelfs in helder verlichte klaslokalen. De
3-chip optische halfgeleiderpanelen vormen
de basis voor elke projector en maken
naadloze kleurencombinaties mogelijk voor
prachtige en consistente beelden.

Epson 3LCD-technologie – tot drie keer
zo helder dan de technologie van de
concurrentie2

Conventionele projectoren met 1-chip
DLP-technologie

Hoge helderheid
Inspireer en boei uw studenten door
onderwerpen tot leven te brengen met de
helderste en kleurrijkste beelden. U kunt de
helderheid van onze projectoren eenvoudig
meten omdat we de werkelijke niveaus van
zowel gekleurde als witte lichtopbrengst
vermelden. U kunt ongeacht het onderwerp
daarom rekenen op dezelfde helderheid
voor al uw content op het hele scherm.

Hoger contrast, indrukwekkende
helderheid
Projecteer elk detail zelfs op de grootste
schermen met hoge contrastverhoudingen
tot 50.000:1. Dit betekent dat het helderste
wit 50.000 keer helderder is dan het
donkerste zwart, een verschil dat content
tot leven brengt met ongelooflijk rijk en
kristalhelder detail.

Full HD voor totale helderheid
2

Onze Full HD WUXGA-projectoren
reproduceren elk detail en voegen
duidelijkheid toe aan elk onderwijsscenario.
Scherpere tekst en beelden in HD belasten
het oog minder en brengen uw boodschap
over, ongeacht of uw toehoorders dicht
bij het scherm zitten en interactief in een
kleine groep werken, of u in een zaal
presenteert voor een groter publiek.

Levensechte kleuren en
prachtige details
Onze 3LCD-technologie produceert beelden met een hoge resolutie
en rijke, levensechte kleuren met een hoge helderheid voor heldere en
boeiende presentaties, zelfs in goed verlichte onderwijsomgevingen.
Beelden zijn tot drie keer zo helder dan die van 1-chip DLP-projectoren2
en bieden een kwaliteit, veelzijdigheid en creatieve vrijheid die elk flat
panel display het nakijken geven.
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Interactiviteit en samenwerking
Onze interactieve onderwijsoplossingen veranderen elke ruimte in een
inspirerende op samenwerking gerichte omgeving. Iedereen kan deelnemen
in het leerproces met schermen van maximaal 100-inch, die voor iedereen
duidelijk zichtbaar zijn vanaf elke plek in het klaslokaal. Docenten kunnen
digitale leerervaringen ontwikkelen die voldoen aan de verwachtingen en de
mogelijkheden van de technologisch geavanceerde studenten van vandaag.

Betere interactie

Lesplanning en samenwerking

Stimuleer samenwerking door het maken
van aantekeningen overal op het interactieve
scherm via eenvoudige finger-touch of een
van de twee goed reagerende interactieve
pennen met harde of zachte tips, om een
natuurlijke schrijfervaring te bieden op
de verschillende oppervlakken. Aparte
kenmerken kunnen eenvoudig worden
toegewezen, en u kunt schrijven met een
pen en uitwissen met een vinger of zelfs
op intuïtieve wijze inzoomen, verplaatsen
en bladeren met uw vingertoppen. Dankzij
een lange levensduur van de batterij blijven
onderbrekingen tot een minimum beperkt.
Sommige modellen worden bovendien
geleverd met de nieuwe Gesture Presenter
zodat uw lessen altijd soepel verlopen.

Deel geprojecteerde content probleemloos
en draadloos met apparaten in het
klaslokaal met behulp van onze gratis
EasyMP Multi-PC Projection-software.
Alle aangesloten apparaten kunnen worden
bevestigd op een lijst van thumbnails en
vervolgens eenvoudig worden gekozen en
geprojecteerd zodat iedereen ze kan delen.
Sommige projectoren worden geleverd
met een licentie voor SMART Notebook®software waarmee u het klaslokaal nog
dynamischer kunt maken.

Multi-PC en Moderator-functies
Verbeter het beheer en breid de
mogelijkheden voor contentdeling voor
studenten en docenten verder uit door
moeiteloos presenteren mogelijk te maken
vanaf een groot aantal apparaten, verbonden
met de projector via het netwerk of een
directe netwerkloze verbinding. Zorg voor
vrijheid en flexibiliteit door iedereen de
gelegenheid te geven om ideeën uit te
wisselen tijdens de les, zelfs als ze niet
aanwezig zijn in het klaslokaal.

Interactiviteit via meerdere schermen
Creëer een werkelijk onvergetelijke
leerervaring door twee interactieve
onderwijsoplossingen van Epson
tegelijkertijd te gebruiken, om een
reusachtig, naadloos interactief oppervlak
te creëren waarop elk aspect van een
onderwerp tot leven kan worden gebracht.
Gebruik de splitscreen-functie om de
inhoud van twee verschillende bronnen,
waaronder een documentcamera,
tegelijkertijd weer te geven.
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Aantekeningen maken zonder pc
Het is mogelijk om aantekeningen te
maken, te delen, te bespreken en af te
drukken door eenvoudige bediening vanaf
het scherm zonder verbinding te maken
met een pc, waardoor de aandacht van
iedereen gericht blijft op de discussie.

Niet alle functies zijn beschikbaar op alle modellen. Raadpleeg de specificaties op pagina 24-31.
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Oplossingen voor effectief onderwijs
Het onderwijs verandert voortdurend, naarmate de verwachtingen en
mogelijkheden van studenten evolueren met het verwerven van inzicht in de
nieuwe technologieën. De vele oplossingen voor interactiviteit en connectiviteit
maken het eenvoudig om innovatieve, verbonden leerervaringen te ontwikkelen
en presenteren die werkelijk inspireren, motiveren en stimuleren.

Startscherm voor eenvoudige toegang
U krijgt toegang tot de functies en
bediening van de projector via één
uitgebreid startscherm, een eenvoudig
toegangsdashboard waarin u van bron
kunt wisselen en nog veel meer kunt doen,
zodat uw presentaties en lessen altijd
soepel verlopen.
Schermspiegeling
Bespaar tijd door content
rechtstreeks vanaf uw apparaat
naar het projectorscherm te
sturen zonder netwerkverbinding.
Schermspiegelingssoftware ondersteunt
Miracast® en Intel WiDi5 waardoor u een
directe, peer-to-peer Wi-Fi-verbinding tot
stand kunt brengen voor het streamen en
delen van content.

EasyMP Multi-PC Projection
Deel content op eenvoudige wijze via
het netwerk door verbinding te maken
met maximaal 50 pc's. De docent kan
vervolgens via de Moderator-functie
er maximaal vier tegelijk selecteren voor
projectie op het scherm.
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Epson iProjection-app
Maak draadloos verbinding met een
projectornetwerk, presenteer rechtstreeks
vanaf een iOS of Android smart device
en maak interactie met de klas en het
verzamelen van ideeën eenvoudiger.
Gebruik de annotatiefunctie voor real-time
interactie met de afbeelding via een digitale
pen, markeerstift of wisser.

1

Verbind uw mobiele apparaat met
het netwerk van de projector

Epson iProjection-app voor
Chromebooks
U kunt zich vrijelijk door de ruimte bewegen
en probleemloos Chromebook-content
delen via een draadloze verbinding met de
projector in het klaslokaal. U kunt content
weergeven vanaf een Chromebook met de
Epson iProjection-app voor Chromebooks,
of gebruikmaken van Epson Multi-PC
Projection met moderator-functie, waarbij
u content van maximaal vier Chromebooks
tegelijk kunt selecteren en weergeven.
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Start de app en selecteer
de aangesloten projector

Samenwerking via SMART en
interactiviteit
We werken samen met het toonaangevende
softwarebedrijf SMART om twee opties te
bieden waarmee docenten een werkelijk
dynamisch klaslokaal kunnen maken. Het
interactieve projectorpakket combineert
Epson-projectorsoftware met SMART
Notebook-software, terwijl het interactieve
whiteboard-pakket wordt geleverd met een
niet-interactieve Epson-projector geïntegreerd
in de SMART alles-in-één oplossing.
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Selecteer de webpagina, het
document of de foto om te
projecteren en klaar!

Bediening op afstand
Epson EasyMP Network Monitor is een
handige tool waarmee de IT-afdeling,
faciliteitenbeheer en netwerkbeheerders
meerdere projectoren tegelijk kunnen
bewaken en bedienen, de projectorstatus
kunnen controleren en deze vanuit een
enkele bron kunnen beheren. U kunt het
apparaat op afstand in- en uitschakelen,
schakelen tussen invoerbronnen en de
plug-in voor Message Broadcasting
gebruiken om handmatige of geplande
JPEG-berichten te verzenden naar een
of meer projectoren.

Niet alle functies zijn beschikbaar op alle modellen. Raadpleeg de specificaties op pagina 24-31.
© 2015 Google Inc. Alle rechten voorbehouden. Google en het Google-logo zijn geregistreerde handelsmerken van Google Inc.
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Ultrakorte projectieafstand

Studenten aanmoedigen
om interactief samen te
werken en te leren
Zorg voor flexibiliteit en betrokkenheid bij de lessen met een
schaalbaar scherm van maximaal 100" en tal van eenvoudige
maar geavanceerde functies. Maak optimaal gebruik van de
nieuwe wereld van het onderwijs door een klassikale omgeving
te creëren waarin studenten alles perfect kunnen zien vanaf
elke plek in de klas, op het scherm bijdragen kunnen
toevoegen en zelfs kunnen deelnemen via hun eigen
smart device.

Tot

10.000

uur levensduur van lamp

Prachtige beelden die opvallen
Spreek tot de verbeelding van uw
studenten en houd ze geïnteresseerd
met hoogwaardige afbeeldingen die hen
werkelijk bij de les te betrekken. Presenteer
inhoud op een schermformaat dat
breedbeeld overtreft, met Full HD-resolutie
en voortreffelijke helderheid dankzij de
hoge contrastverhoudingen tot 16.000:1.
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EB-600-serie
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-resolutie
Interactiviteit via meerdere schermen
Nieuw penontwerp voor prettiger schrijven,
verbeterde respons en betrouwbaarheid
Inspiratie door betrokkenheid

Verbeterde connectiviteit

Voeg een nieuwe dimensie toe aan
lesgeven door direct op het scherm te
schrijven en tekenen, en opmerkingen en
antwoorden toe te voegen. De nieuwe
interactieve pennen zijn prettiger in gebruik,
met harde of zachte tips en een drie
keer langere levensduur van de batterij.
Sommige projectoren zijn eveneens
voorzien van bediening via finger-touch
om het nog eenvoudiger te maken om
betrokken te raken.

Maak verbinding met meerdere pc's,
dvd-spelers, documentcamera's en meer
met drie HDMI-ingangen. Schakel snel
tussen invoerbronnen zonder de les te
onderbreken met behulp van het nieuwe
startscherm, waarop alle belangrijke
projectorfuncties en bedieningselementen
zijn te vinden. Optionele Wi-Fi biedt nog
meer vrijheid van beweging.

Probleemloos interactief presenteren

Veel verschillende bijdragers

Houd de aandacht gefocust dankzij de
aantekeningenmodus zonder pc voor
directe toegang tot whiteboard-functies en
bedien zelf de documentcamera van de
projector.

Deel content tussen klasgenoten met
de Multi-PC-functie waarmee maximaal
50 personen content kunnen delen vanaf
de pc. Met de verbeterde Moderatorfunctie kan de docent eenvoudig tot vier
personen kiezen om gelijktijdig content
te projecteren op het scherm.

3 HDMI-ingangen en optionele draadloze
connectiviteit
Krachtige ingebouwde luidspreker van
16 W en microfooningang
Contrastverhouding van maximaal
16.000:1
Ontworpen voor gebruik met SMART
Notebook-software
Levensduur lamp 10.000 uur in eco-modus

Interactief presenteren op groot
formaat
Creëer een enorm ultrabreed interactief
scherm met twee projectoren die naadloos
samenwerken. Interactiviteit via meerdere
schermen zorgt ervoor dat het volledige
beeld beschikbaar blijft voor interactieve
functies.

Veelzijdige schermopties
Voeg meer verdieping toe aan het
leerproces met de splitscreen-functie,
waarmee u content van twee verschillende
bronnen kunt weergeven, zoals een lesplan
vanaf een pc en een stilstaand beeld of
videofragment van een documentcamera.
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Korte projectieafstand

Hoogwaardige presentaties
tegen betaalbare kosten
Inspireer uw studenten met perfecte beelden tot 116" vanaf
slechts 1,2 m met onze flexibele en betaalbare projectoren
met korte projectieafstand. Ze zijn veelzijdig, voordelig, en
dankzij het schaalbare scherm verandert u het delen van
content in een creatieve en boeiende klassikale ervaring.

Grotere, helderdere beelden

Eenvoudig te installeren en gebruiken

EB-5-serie

Kom tegemoet aan de nieuwsgierige geest
door het gebruik van beelden op een groot
scherm in levensechte kleuren, duidelijke
details en hoge helderheid voor een
opvallende visuele ervaring, zelfs in volledig
verlichte klaslokalen. In tegenstelling
tot flat panel displays, produceren deze
projectoren een schaalbaar beeld dat
kan worden aangepast aan de ruimte,
waardoor studenten steeds alles perfect
kunnen zien.

Laat uw vakgebied het best tot zijn recht
komen met eenvoudige kleurstellingen en
presenteer de content van uw pc of Mac
snel en eenvoudig via een 3-in-1-display
met een enkele USB-kabel. U kunt zelfs
een waarmerk van uw identiteit aanbrengen
op uw lesmateriaal met het aanpasbare
gebruikerslogo.

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

Projecteer
afbeeldingen tot

116"
vanaf 1,2 m
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EB-536Wi
CLO-helderheid van 3400 lumen,
WXGA-resolutie
HDMI-ingang voor digitale video en audio
Lange levensduur van lamp (5000 uur
normaal/10.000 uur ecomodus)
Horizontale en verticale keystone-correctie
Krachtige ingebouwde luidspreker van
16 W en microfooningang
Netwerkbewaking en -beheer op afstand
Maximaal twee interactieve pennen,
interactieve tools
Installatie zonder drivers en met
automatische kalibratie

Eenvoudige verbinding

Flexibiliteit met korte projectieafstand

Verbinding maken met de allernieuwste
digitale apparaten is eenvoudig, terwijl
compatibiliteit met de oudere analoge
producten geld bespaart omdat u niets
hoeft te vervangen. Geef content draadloos
weer vanaf tablets, smartphones en meer
dankzij Multi-pc-projectie waarmee u
content kunt weergeven vanaf maximaal
vier apparaten tegelijkertijd.

Verbreed uw mogelijkheden voor de
plaatsing van uw projector en bespaar
ruimte door beelden op groot scherm van
dichtbij te projecteren. Deze compacte
projectoren kunnen worden bevestigd aan
de wand, het plafond of op een bureaublad
en kunnen eenvoudig worden verplaatst.
Keystone-correctie zorgt voor volkomen
uniforme beelden, zelfs wanneer u onder
een hoek op het scherm projecteert.

Complete oplossingen, voordelig
geprijsd
Dankzij deze alles-in-één oplossingen
stimuleert u betrokkenheid en kunt u uw
lessen veelzijdiger maken, tegen zeer
lage totale eigendomskosten. Onderhoud
blijft tot een minimum beperkt, met
een lange levensduur van de lamp tot
maximaal 10.000 uur voor probleemloze
lessen. Voor energiebesparing wordt
gebruikgemaakt van dynamische
lampcontrole, waarbij de helderheid
automatisch wordt aangepast aan de
omstandigheden, en van A/V-mute,
waarbij de lamp automatisch wordt
gedimd met 70% tijdens pauzes of
discussies.

Inspireren met interactiviteit
Laat studenten een integraal onderdeel
van de les worden met de interactieve
EB-536Wi. Stimuleer nauwe samenwerking
door rechtstreeks op afbeeldingen te
werken met twee interactieve precisiepennen. Het navigeren, selecteren,
bladeren, tekenen, aantekeningen maken,
interactief werken met afbeeldingen en
het opslaan van ideeën voor toekomstige
lessen is eenvoudig.
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Desktop

Helderheid en controle
in elke leerruimte
Deze veelzijdige projectoren zijn eenvoudig te verplaatsen van
de ene naar de andere leerruimte, maar zijn ook krachtig genoeg
en hebben de aansluitmogelijkheden voor een permanente
installatie. Ze versterken de lesinhoud met levensechte beelden
op een groot scherm en een schaalbaar schermformaat en
maken het leven voor de docent gemakkelijk met functies zoals
QR-codeconnectiviteit6.
Superieure Full HD-beelden

Streamen en delen

EB-2000-serie

Deel rijke, levensechte kleuren en details,
zelfs in helder verlichte ruimten, met
een resolutie tot WUXGA, geschikt voor
breedbeeldformaat en voor de meeste
laptopcontent. Voeg kwaliteit en helderheid
toe met een contrastverhouding van
15.000:1.

Maak verbinding met studiegenoten
in de leeromgeving en daarbuiten met
eenvoudige maar uitgebreide functies voor
het delen en streamen van content vanaf
pc's en smart devices. U kunt dit doen via
een draadloos LAN, schermspiegeling of
met behulp van Multi-pc-projectie waarmee
u content kunt selecteren van maximaal
50 verbonden pc´s.

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

Past perfect

Gesture Presenter

Met een schaalbaar beeld tot maximaal
300", passen deze projectoren perfect
in elke leeromgeving. Lever het optimale
schermformaat dat is afgestemd op de
beschikbare ruimte, om elke student
een helder en gedetailleerd zicht op
het volledige scherm te bieden, zonder
verblindend licht.

Gebruik Gesture Presenter voor de
bediening van de belangrijkste elementen
van presentaties, zoals het navigeren door
de pagina's. Laat uw presentaties soepel
verlopen door uw handen te gebruiken in
plaats van de afstandsbediening, zodat u
niet meer naar de projector hoeft te lopen.

Verbind maximaal

50

computers
tegelijk
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Diverse aansluitmogelijkheden

Duidelijke superieur

EB-2265U

Voeg HD-content toe aan uw lessen met
twee HDMI-poorten voor het plaatsen
van content van kleine apparaten op het
grote scherm. Sommige modellen worden
geleverd met HDBaseT voor de transmissie
van video en audio via één kabel.

Profiteer van grotere flexibiliteit dan
flat panel displays kunnen bieden,
dankzij de soepele draagbaarheid
tussen de klaslokalen. Breid de
onderwijsmogelijkheden uit met projecties
in splitscreen en presenteer direct en
draadloos vanaf iOS en Android smart
devices met de iProjection-app6.

Helderheid van 5500 lumen,
WUXGA-resolutie

Hoge betrouwbaarheid, voordelig
geprijsd
Epson-projectoren zijn bijzonder
kosteneffectief omdat ze een whiteboard,
groot scherm en flip-over in één oplossing
bieden. Daarnaast zijn ze uiterst
betrouwbaar met een levensduur van de
lamp en filter tot maximaal 10.000 uur.

Standaard- en optionele Wi-Ficonnectiviteit
2 HDMI-poorten (1x MHL)
Automatische verticale en horizontale
keystone-correctie
Presenteren vanaf meerdere pc´s en
splitscreen-functie
Levensduur van lamp van maximaal 10.000
uur in eco-modus
Schermspiegeling – Miracast-connectiviteit
Gesture Presenter
1 HDBaseT-poort (1x MHL)

Tot

WUXGA
Full HD-resolutie in
breedbeeld
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Mobiel

Betaalbare, krachtige
projectieoplossingen
voor elk klaslokaal
Deze projectoren zijn compact, draagbaar, robuust en voordelig.
In tegenstelling tot flat panel displays kunnen ze tussen lessen
vlot, probleemloos en veilig worden verplaatst. Ze leveren
beelden van superieure kwaliteit, zijn eenvoudig te installeren
en gebruiken en leveren de gewenste content vanaf tal van
apparaten.
Grotere, helderdere beelden

Snelle, eenvoudige installatie

EB-9-serie

Houd elke klas bij de les met heldere,
kleurrijkere presentaties die zelfs in helder
verlichte klaslokalen opvallen en leerlingen
aanspreken, ongeacht waar ze zich
bevinden in de ruimte. De EB-955WH kan
zelfs content projecteren in breedbeeld
om het beste naar voren brengen van elk
onderwerp.

Realiseer steeds weer een perfect
uniform scherm voor het projecteren van
heldere content tot in elke hoek, zonder
verblindend licht. Projecteer beelden
zonder vervorming, zelfs onder een hoek,
dankzij horizontale en verticale keystonecorrectie en bespaar tijd door opgeslagen
OSD-instellingen te kopiëren van andere
projectoren.

EB-98H, EB-945H,
EB-955WH, EB-965H
EB-955WH
Helderheid van 3200 lumen, WXGAresolutie
Duidelijke details met een
contrastverhouding van 10.000:1
Gering ventilatorgeluid beperkt afleiding tot
een minimum

Uitgebreide aansluitmogelijkheden
Maak uw lessen interessanter door gebruik
te maken van de dubbele HDMI-poorten
voor HD-projecties en plaats content in
een klein scherm op het grote scherm met
MHL-ondersteuning. Maak verbinding met
de nieuwste digitale apparaten dankzij
Smart Connection via QR-code6, terwijl
u uw analoge producten blijft gebruiken.
Netwerken zijn eenvoudig te gebruiken
dankzij RJ45 LAN-connectiviteit en
optionele Wi-Fi.

10.000:1
Contrastverhouding
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Dubbele HDMI-ingang voor digitale video
en audio
Horizontale en verticale keystone-correctie
Ingebouwde luidspreker van 16 W
Geschikt voor netwerk, optionele Wi-Fi
Ondersteunt de visualiser met USBvoeding van Epson
Levensduur van lamp van maximaal 10.000
uur in eco-modus
A/V-mute

Helderheid tot

3500
lumen

Onderwijsopties

Hoge betrouwbaarheid, voordelig geprijsd

Introduceer creativiteit met verschillende
Epson EasyMP-functies, waaronder
Multi-pc-projectie waarmee u maximaal
50 apparaten kunt aansluiten en content
kunt projecteren van maximaal vier tegelijk
met behulp van de Moderator-functie. Via
Network Projection kan dezelfde content
gelijktijdig vanaf uw pc worden verzonden
naar meerdere projectoren.

Deze robuuste en betrouwbare projectoren
zijn eenvoudiger te verplaatsen tussen
klaslokalen dan een flat panel display
en ze bieden daarnaast lage totale
eigendomskosten dankzij een levensduur
van de lamp tot maximaal 10.000 uur en een
lange onderhoudscyclus van het filter. Dankzij
A/V-mute wordt de lamp met 70% gedimd
om het stroomverbruik tot een minimum te
beperken, terwijl netwerkbewaking en -beheer
via een centrale pc ook bijdraagt aan het
beperken van het energieverbruik.
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Collegezaal

Onze krachtigste, meest
veelzijdige reeks
installatieprojectoren
Transformeer grootschalige educatieve presentaties met geweldige
beelden tot Full HD op een volledig schaalbare scherm in de grotere,
goed verlichte klaslokalen, collegezalen en auditoria. Deze eenvoudig
te installeren oplossingen bieden ongekende veelzijdigheid in grote
presentatieruimten en bepaalde modellen bieden bovendien een
beeldkwaliteit van de volgende generatie dankzij onze nieuwste
4K-beeldverbeteringstechnologie.
Uitzonderlijke afbeeldingen

Eenvoudige installatie en bediening

Projecteer heldere, kleurrijke beelden
om grotere groepen studenten bij de
les te betrekken met een resolutie van
Full HD WUXGA en hoger. De 3-chip
optische engine optimaliseert zwarte
kleurafstemming voor naadloze blending en
produceert levensechte beelden die tot drie
keer zo helder zijn dan die van 1-chip DLPprojectoren van de concurrentie2.

Ga snel aan de slag met flexibele
connectiviteit voor eenvoudige integratie
in uw bestaande omgeving, inclusief
HDBaseT-ondersteuning voor Full
HD-video en -audio. Maak eenvoudig
beeldaanpassingen met de gemotoriseerd
zoomfunctie en horizontale en verticale
lens-shift, en bespaar tijd met de
lensgeheugenfunctie.

Gemotoriseerde verwisselbare lenzen

Een revolutie op het gebied van kwaliteit

Zorg dat uw beelden perfect zijn
afgestemd op uw locatie en de omvang
van uw publiek met een breed assortiment
gemotoriseerde lenzen, waaronder een
lens met ultrakorte projectieafstand voor
het projecteren van grote beelden van
maximaal 200 inch vanaf een afstand van
slechts 1,5 m.

Laat uw colleges en lessen profiteren van
de toekomst van presenteren in duidelijke
details en realistische kleuren met onze
nieuwe 4K-beeldverbeteringstechnologie,
die beschikbaar is op bepaalde
projectoren. Dankzij deze geavanceerde
innovatie wordt Full HD 1080p-content
digitaal opgewaardeerd, met als resultaat
een verbeterde textuur en hogere resolutie
voor de prachtigste beelden.
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4K

beeldverbeteringstechnologie

EB-G7000-serie
EB-G7000W, EB-G7200W, EB-G7400U,
EB-G7800, EB-G7900U, EB-G7905U
EB-G7900U
Helderheid van 7000 lumen,
WUXGA-resolutie
Verwisselbare gemotoriseerde
lenzen, inclusief lens met ultrakorte
projectieafstand
360º rotatie, portrait-modus, correctie
voor hoeken en gebogen oppervlakken
HDBaseT, HDMI, DVI en componentconnectiviteit
Ruime keuze aan presentatieopties

Beheer al uw projectoren

Introduceer creativiteit en innovatie in
uw lessen en colleges. Betrek vloeren
en plafonds bij de projectie dankzij de
360º-installatie, projecteer op hoeken
of gebogen wanden zonder vervorming
of verlies van helderheid en maak de
presentatie aantrekkelijk met de portraitmodus. Vergelijk materiaal via de
splitscreen-functie en creëer één enorm
beeld door de meerdere projectoren
naadloos en gelijktijdig te combineren.

Neem de controle in eigen handen met
EasyMP-netwerkbeheer. Verzend een
presentatie naar meerdere projectoren
en bewaak, beheer en configureer al
uw projectoren vanaf één locatie. Stel
e-mailmeldingen in voor onderhoud van de
projector, hoewel de levensduur van lamp
en filter zeer lang is, met tot
3 jaar7 ononderbroken prestaties.

Splitscreen en projectie met meerdere
projectoren
Lensgeheugenfunctie
Ingebouwde luidspreker van 10 W
4K-beeldverbeteringstechnologie
van Epson

DICOM SIM-modus

Tot

8000

Gebruik deze speciale kleurmodus
voor het produceren van beelden met
heldere schaduwen, wat ideaal is voor de
weergave van röntgenopnamen en andere
medische afbeeldingen (de projector
kan niet worden gebruikt voor medische
diagnose).

lumen
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Visualisers

Extra content
toevoegen aan
uw lessen
Breng onderwerpen tot leven door het vastleggen en opnemen
van 3D-objecten, experimenten en zelfs levende organismen
door ze weer te geven op het grote scherm voor de hele klas.
Deze stevige maar compacte Full HD foto- en videocamera's
met hoge resolutie zijn eenvoudig aan te sluiten op uw projector
en maken uw lessen nog boeiender.
Scherpe details
U kunt afbeeldingen en voorwerpen
vastleggen en opnemen in Full HD
1080p met de 2 megapixelcamera met
hoge resolutie. De optische en digitale
zoomfunctie zorgt voor ultrascherpe
details in de vergroting. U kunt vertrouwen
op vloeiende videobeelden zonder
bewegingsvervaging dankzij de hoge
framesnelheid van 30 frames per seconde.
Ongeacht uw onderwerp, uitstekende
beeldverlichting zorgt ervoor dat elk detail
duidelijk wordt weergegeven zelfs in slecht
verlichte klaslokalen.

Desktop Visualiser
ELPDC21

Microscoopopzetstuk
Standaard meegeleverd bij ELPDC21

Opname van grote, levensechte beelden
U kunt groot beeldmateriaal tot A3-formaat
weergeven - van volledige A4-tekstboeken
tot grote 3D-objecten, zonder ze opnieuw
te hoeven plaatsen. Er is zelfs een
microscoopopzetstuk dat standaard wordt
meegeleverd om de kleinste details weer te
geven op het grote scherm.

Probleemloze bediening, eenvoudige
aansturing
De besturingsfuncties van de camera
worden eenvoudig vanaf het scherm
bediend. Dankzij zoom, stilstaand beeld,
opnamefunctie en one-touch autofocus
kunt u soepel presenteren, omdat u
niet heen en weer hoeft te lopen tussen
de pc, projector en camera. Parallelle
aansluitingen zorgen voor uitvoer naar
drie afzonderlijke apparaten tegelijkertijd,
zodat een docent bijvoorbeeld live beelden
naar het scherm, naar een pc en naar een
laptop voor opname kan sturen.
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Een veelzijdig hulpmiddel voor uw
presentaties
Opnamen kunnen worden opgeslagen
en gebruikt in andere lessen met behulp
van de viewer en SD-kaartsleuf. Zo is het
eenvoudig om afbeeldingen, videoclips,
schermafbeeldingen en aantekeningen van
een ander apparaat op te nemen en op
te slaan, om de verschillende informatie
vervolgens te vergelijken en naast elkaar
te presenteren met de splitscreen-functie.
SD-content wordt weergegeven als een
thumbnail op het scherm voor snelle
toegang, zodat u eenvoudig kunt bladeren
en selecteren via de afstandsbediening.
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Model

EB-675W

EB-680/EB-680S

EB-685W/EB-685WS

EB-675Wi

Resolutie

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

Standaard beeldverhouding

4:3
3100/1800/n.v.t

16:10
3200/1800/n.v.t.

4:3
3500/2900/2900

16:10
3500/2900/2900

16:10
3200/1800/n.v.t.

Contrastverhouding

14.000:1

14.000:1

14.000:1

14.000:1

14.000:1

Levensduur lamp/laser (uren)
normaal/eco/eco2

5000/10.000/n.v.t.

5000/10.000/n.v.t.

5000/10.000/9000

5000/10.000/9000

5000/10.000/n.v.t.

Projectieverhouding bij
standaard beeldverhouding

0,32:1

0,28:1

0,32:1

0,28:1

0,28:1

Schaalbaar beeldformaat
(diagonaal)

56 - 93 inch

60 - 100 inch

56 - 93 inch

60 - 100 inch

60 - 100 inch

Zoom

Digitaal x1,35

Digitaal x1,35

Digitaal x1,35

Digitaal x1,35

Digitaal x1,35

Verticale keystone
Horizontale keystone

Handmatig ±3°
Handmatig ±3°

Handmatig ±3°
Handmatig ±3°

Handmatig ±3°
Handmatig ±3°

Handmatig ±3°
Handmatig ±3°

Handmatig ±3°
Handmatig ±3°

Lens-shift

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Luidsprekeruitvoer

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Connectiviteit

VGA-ingang x2, VGAuitgang (instelbaar), HDMI
x3, composiet RCA,
S-video, USB type A, USB
type B, MHL (via HDMI 1),
RS-232C

VGA-ingang x2, VGAuitgang (instelbaar), HDMI
x3, composiet RCA,
S-video, USB type A, USB
type B, MHL (via HDMI 1),
RS-232C

VGA-ingang x2, VGAuitgang (instelbaar), HDMI
x3, composiet RCA,
S-video, USB type A, USB
type B, MHL (via HDMI 1),
RS-232C

VGA-ingang x2, VGAuitgang (instelbaar), HDMI
x3, composiet RCA,
S-video, USB type A, USB
type B, MHL (via HDMI 1),
RS-232C

VGA-ingang x2, VGA-uitgang
(instelbaar), HDMI x3,
composiet RCA, S-video,
USB type A, USB type B,
MHL (via HDMI 1), RS-232C

Audio-connectiviteit

Stereo mini-ingang x3,
Stereo mini-ingang x3,
microfoon stereo minimicrofoon stereo miniingang, stereo mini-uitgang ingang, stereo mini-uitgang

Stereo mini-ingang x3,
microfoon stereo miniingang, stereo mini-uitgang

Stereo mini-ingang x3,
microfoon stereo miniingang, stereo mini-uitgang

Stereo mini-ingang x3,
microfoon stereo miniingang, stereo mini-uitgang

Netwerken

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

Softwareoplossingen van
Epson

EasyMP Multi-PC
Projection, EasyMP
Network Monitor, EasyMP
Network Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
SMART Notebook-software,
Easy Interactive Tools

Andere functies

Startscherm, optionele
connectiviteit voor
streamen en delen,
interactiviteit via meerdere
schermen, automatisch
bron zoeken, A/V-mute,
splitscreen, 3-in-1 USBdisplay, OSD-instellingen
kopiëren, automatische
dimfunctie, presenteren
zonder pc, hangslot
& beveiligingskabel,
Kensington-slot

Startscherm, optionele
connectiviteit voor streamen
en delen, interactiviteit
via meerdere schermen,
automatisch bron zoeken,
A/V-mute, splitscreen,
3-in-1 USB-display,
OSD-instellingen kopiëren,
automatische dimfunctie,
presenteren zonder pc,
hangslot & beveiligingskabel,
Kensington-slot

Startscherm, optionele
connectiviteit voor streamen
en delen, interactiviteit
via meerdere schermen,
automatisch bron zoeken,
A/V-mute, splitscreen,
3-in-1 USB-display,
OSD-instellingen kopiëren,
automatische dimfunctie,
presenteren zonder pc,
hangslot & beveiligingskabel,
Kensington-slot, EB-680S
met ondersteuning voor
SMART IWB-systemen*

Startscherm, optionele
connectiviteit voor streamen
en delen, interactiviteit
via meerdere schermen,
automatisch bron zoeken,
A/V-mute, splitscreen,
3-in-1 USB-display,
OSD-instellingen kopiëren,
automatische dimfunctie,
presenteren zonder pc,
hangslot & beveiligingskabel,
Kensington-slot, EB-685WS
met ondersteuning voor
SMART IWB-systemen*

Startscherm, optionele
connectiviteit voor streamen
en delen, interactiviteit
via meerdere schermen,
automatisch bron zoeken,
A/V-mute, splitscreen,
3-in-1 USB-display, OSDinstellingen kopiëren,
automatische dimfunctie,
twee interactieve pennen,
automatische kalibratie,
presenteren zonder pc,
hangslot & beveiligingskabel,
Kensington-slot

Geluid (dB) normaal/eco/eco2

35/28/n.v.t

35/28/n.v.t.

35/30/29

35/30/29

35/28/n.v.t.

Gewicht (kg)

5,7

5,7

5,7

5,7

5,8

Afmetingen excl. voetjes
(B×D×H mm)

367 x 400 x 149

367 x 400 x 149

367 x 400 x 149

367 x 400 x 149

367 x 400 x 149

Stroomverbruik normaal/eco/
eco2

317 W/230 W/n.v.t.

317 W/230 W/n.v.t.

354 W/309 W/309 W

354 W/309 W/309 W

317 W/230 W/n.v.t.

Stroomverbruik in stand-by,
comm. uit

0,37 W

0,37 W

0,37 W

0,37 W

0,37 W

Gekleurde lichtopbrengst
(lumen) normaal/eco/eco2
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EB-670

*Raadpleeg de hoofddatasheet voor compatibele SMART Board®-modellen

EB-680Wi

EB-685Wi

EB-695Wi

EB-696Ui

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

WUXGA (1920 x 1200)

16:10
3200/1800/n.v.t.

16:10
3500/2900/2900

16:10
3500/2900/2900

16:10
3800/2900/n.v.t.

14.000:1

14.000:1

14.000:1

16.000:1

5000/10.000/n.v.t.

5000/10.000/9000

5000/10.000/9000

5000/10.000/n.v.t.

0,28:1

0,28:1

0,27:1

0,27:1

60 - 100 inch

60 - 100 inch

60 - 100 inch

70 - 100 inch

Digitaal x1,35

Digitaal x1,35

Digitaal x1,35

Digitaal x1,35

Handmatig ±3°
Handmatig ±3°

Handmatig ±3°
Handmatig ±3°

Handmatig ±3°
Handmatig ±3°

Handmatig ±3°
Handmatig ±3°

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

16 W

16 W

16 W

16 W

VGA-ingang x2, VGA-uitgang
(instelbaar), HDMI x3,
composiet RCA, S-video,
USB type A, USB type B,
MHL (via HDMI 1), RS-232C,
synchr. invoer, synchr. uitvoer,
bediening via aanraakscherm

VGA-ingang x2, VGA-uitgang
(instelbaar), HDMI x3,
composiet RCA, S-video,
USB type A, USB type B,
MHL (via HDMI 1), RS-232C,
synchr. invoer, synchr. uitvoer

VGA-ingang x2, VGAuitgang (instelbaar), HDMI
x3, composiet RCA,
S-video, USB type A, USB
type B, MHL (via HDMI 1),
RS-232C, synchr. invoer,
synchr. uitvoer, bediening via
aanraakscherm

VGA-ingang x2, VGAuitgang (instelbaar), HDMI
x3, composiet RCA,
S-video, USB type A, USB
type B, MHL (via HDMI 1),
RS-232C, synchr. invoer,
synchr. uitvoer, bediening via
aanraakscherm

Stereo mini-ingang x3,
microfoon stereo miniingang, stereo mini-uitgang

Stereo mini-ingang x3,
microfoon stereo miniingang, stereo mini-uitgang

Stereo mini-ingang x3,
microfoon stereo miniingang, stereo mini-uitgang

Stereo mini-ingang x3,
microfoon stereo miniingang, stereo mini-uitgang

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
SMART Notebook-software,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
SMART Notebook-software,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
SMART Notebook-software,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
SMART Notebook-software,
Easy Interactive Tools

Startscherm, optionele
connectiviteit voor
streamen en delen,
interactiviteit via meerdere
schermen, automatisch
bron zoeken, A/V-mute,
splitscreen, 3-in-1 USBdisplay, OSD-instellingen
kopiëren, automatische
dimfunctie, twee interactieve
pennen en finger-touch,
automatische kalibratie,
presenteren zonder pc,
hangslot & beveiligingskabel,
Kensington-slot

Startscherm, optionele
connectiviteit voor streamen
en delen, interactiviteit
via meerdere schermen,
automatisch bron zoeken,
A/V-mute, splitscreen,
3-in-1 USB-display,
OSD-instellingen kopiëren,
automatische dimfunctie,
twee interactieve pennen,
automatische kalibratie,
presenteren zonder pc,
hangslot & beveiligingskabel,
Kensington-slot

Startscherm, optionele
connectiviteit voor
streamen en delen,
interactiviteit via meerdere
schermen, automatisch
bron zoeken, A/V-mute,
splitscreen, 3-in-1 USBdisplay, OSD-instellingen
kopiëren, automatische
dimfunctie, twee interactieve
pennen en finger-touch,
automatische kalibratie,
presenteren zonder pc,
hangslot & beveiligingskabel,
Kensington-slot

Startscherm, optionele
connectiviteit voor
streamen en delen,
interactiviteit via meerdere
schermen, automatisch
bron zoeken, A/V-mute,
splitscreen, 3-in-1 USBdisplay, OSD-instellingen
kopiëren, automatische
dimfunctie, twee interactieve
pennen en finger-touch,
automatische kalibratie,
presenteren zonder pc,
hangslot & beveiligingskabel,
Kensington-slot

35/28/n.v.t.

35/30/29

35/30/29

35/28/n.v.t.

5,8

5,8

5,8

8,3

367 x 400 x 149

367 x 400 x 149

367 x 400 x 149

474 x 447 x 164

317 W/230 W/n.v.t.

354 W/309 W/309 W

354 W/309 W/309 W

401 W/334 W/n.v.t.

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

Resolutie

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

Standaard beeldverhouding

4:3
2700/1600

16:10
2800/1700

4:3
3200/1800

16:10
3400/1900

16:10
3400/1900

16.000:1

Gekleurde lichtopbrengst
(lumen) normaal/eco
Contrastverhouding

16.000:1

16.000:1

16.000:1

16.000:1

Levensduur lamp/laser (uren) 5000/10.000
normaal/eco

5000/6000

5000/10.000

5000/10.000

5000/10.000

Projectieverhouding bij
standaard beeldverhouding

0,55:1

0,48:1

0,55:1

0,48:1

0,48:1

Schaalbaar beeldformaat
(diagonaal)

50 - 108 inch

53 - 116 inch

50 - 108 inch

53 - 116 inch

53 - 116 inch

Zoom

Digitaal x1-1,35

Digitaal x1,35

Digitaal x1-1,35

Digitaal x1-1,35

Digitaal x1,35

Verticale keystone
Horizontale keystone

Handmatig ±15°
Handmatig ±15°

Handmatig ±15°
Handmatig ±15°

Handmatig ±15°
Handmatig ±15°

Handmatig ±15°
Handmatig ±15°

Handmatig ±7°
Handmatig ±5°

Lens-shift

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Luidsprekeruitvoer

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Connectiviteit

VGA-ingang x2, VGAuitgang, composiet RCA,
S-video, USB type B, USB
type A, HDMI, RS-232C

VGA-ingang x2, VGAuitgang, composiet RCA,
S-video, USB type B, USB
type A, HDMI, RS-232C

VGA-ingang x2, VGAuitgang, composiet RCA,
S-video, USB type B, USB
type A, HDMI, RS-232C

VGA-ingang x2, VGAuitgang, composiet RCA,
S-video, USB type B, USB
type A, HDMI, RS-232C

VGA-ingang x2, VGAuitgang, composiet RCA,
S-video, USB type B, USB
type A, HDMI, RS-232C,
synchr. invoer, synchr.
uitvoer

Audio-connectiviteit

RCA-ingangen, Stereo
mini-ingang x2, stereo miniuitgang, microfooningang

RCA-ingangen, stereo
mini-ingang x2, microfoon
stereo mini-ingang, stereo
mini-uitgang

RCA-ingangen, Stereo
mini-ingang x2, stereo miniuitgang, microfooningang

RCA-ingangen, Stereo
mini-ingang x2, stereo miniuitgang, microfooningang

RCA-ingangen, Stereo
mini-ingang x2, stereo miniuitgang, microfooningang

Netwerken

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

Softwareoplossingen
van Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks

EasyMP Monitor, EasyMP
Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks,
Easy Interactive Tools

Andere functies

3-in-1 USB-display,
optionele wandbevestiging,
OSD-instellingen kopiëren,
presenteren zonder pc

3-in-1 USB-display,
optionele wandbevestiging,
OSD-instellingen kopiëren,
presenteren zonder pc

3-in-1 USB-display,
optionele wandbevestiging,
OSD-instellingen kopiëren,
presenteren zonder pc
(EB-530S SMART Board®
gecertificeerd*)

3-in-1 USB-display,
optionele wandbevestiging,
OSD-instellingen kopiëren,
presenteren zonder pc

3-in-1 USB-display,
optionele wandbevestiging,
OSD-instellingen kopiëren,
presenteren zonder
pc, interactieve pen,
automatische kalibratie

Geluid (dB) normaal/eco

35/28

35/29

37/29

37/29

37/29

Gewicht (kg)

3,7

3,7

3,7

3,7

3,9

Afmetingen excl. voetjes
(B×D×H mm)

345 x 315 x 94

345 x 315 x 94

345 x 315 x 94

345 x 315 x 94

345 x 315 x 94

Stroomverbruik normaal/eco 278 W/219 W

278 W/219 W

298 W/221 W

298 W/221 W

298 W/221 W

Stroomverbruik in stand-by,
comm. uit

0,28 W

0,28 W

0,28 W

0,28 W

0,28 W

*Raadpleeg de hoofddatasheet voor compatibele SMART Board®-modellen
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Model

EB-2040

EB-2055

EB-2065

EB-2140W

EB-2155W

Resolutie

XGA (1024 x 768)

XGA (1024 x 768)

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

Standaard beeldverhouding

4:3
4200/2700/n.v.t

4:3
5500/3800

4:3
5500/3800

16:10
4200/2700

16:10
5000/3600

15.000:1

Gekleurde lichtopbrengst
(lumen) normaal/eco
Contrastverhouding

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

Levensduur lamp/laser (uren) 5000/10.000/n.v.t.
normaal/eco

5000/10.000

5000/10.000

5000/10.000

5000/10.000

Projectieverhouding bij
standaard beeldverhouding

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

Schaalbaar beeldformaat
(diagonaal)

30 - 300 inch

30 - 300 inch

30 - 300 inch

29 - 280 inch

29 - 280 inch

Zoom

Optisch x1,6

Optisch x1,6

Optisch x1,6

Optisch x1,6

Optisch x1,6

Verticale keystone
Horizontale keystone

Automatisch ±30°
Handmatig ±30°

Automatisch ±30°
Automatisch ±20°

Automatisch ±30°
Automatisch ±20°

Automatisch ±30°
Handmatig ±30°

Automatisch ±30°
Automatisch ±20°

Lens-shift

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Luidsprekeruitvoer

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Connectiviteit

VGA-ingang x2, VGAuitgang, HDMI x2, composiet
RCA, USB type A, USB
type B, RS-232C, MHL (via
HDMI 1)

VGA-ingang x2, VGAuitgang, HDMI x2,
composiet RCA, USB type
A, USB type B, RS-232C,
MHL (via HDMI 1)

VGA-ingang x2, VGAuitgang, HDMI x2,
composiet RCA, USB type
A, USB type B, RS-232C,
MHL (via HDMI 1)

VGA-ingang x2, VGAuitgang, HDMI x2,
composiet RCA, USB type
A, USB type B, RS-232C,
MHL (via HDMI 1)

VGA-ingang x2, VGAuitgang, HDMI x2,
composiet RCA, USB type
A, USB type B, RS-232C,
MHL (via HDMI 1)

Audio-connectiviteit

RCA-ingangen, stereo
mini-ingang x2, stereo miniuitgang

RCA-ingangen, stereo
mini-ingang x2, stereo miniuitgang

RCA-ingangen, stereo
mini-ingang x2, stereo miniuitgang

RCA-ingangen, stereo
mini-ingang x2, stereo miniuitgang

RCA-ingangen, stereo
mini-ingang x2, stereo miniuitgang

Netwerken

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

Inclusief LAN (RJ45) &
draadloze LAN-eenheid

Inclusief LAN (RJ45) &
draadloze LAN-eenheid

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

Inclusief LAN (RJ45) &
draadloze LAN-eenheid

Softwareoplossingen van
Epson

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

Andere functies

Startscherm, A/V-mute,
screen-fit, splitscreen,
automatische inschakeling,
DICOM-kleurmodus,
DCDi van Faroudja,
planningfunctie, Quick
Corner, presenteren zonder
pc, 3-in-1 USB-display

Startscherm, Gesture
Presenter, A/V-mute,
screen-fit, splitscreen,
automatische inschakeling,
DICOM-kleurmodus,
DCDi van Faroudja,
planningfunctie, hulp bij
scherpstellen, real-time
keystone-correctie, Quick
Corner, presenteren zonder
pc, 3-in-1 USB-display,
connectiviteit om content te
streamen en delen

Startscherm, Gesture
Presenter, A/V-mute,
screen-fit, splitscreen,
automatische inschakeling,
DICOM-kleurmodus,
DCDi van Faroudja,
planningfunctie, hulp bij
scherpstellen, real-time
keystone-correctie, Quick
Corner, presenteren zonder
pc, 3-in-1 USB-display,
connectiviteit om content te
streamen en delen

Startscherm, A/V-mute,
screen-fit, splitscreen,
automatische inschakeling,
DICOM-kleurmodus,
DCDi van Faroudja,
planningfunctie, Quick
Corner, presenteren zonder
pc, 3-in-1 USB-display

Startscherm, Gesture
Presenter, A/V-mute,
screen-fit, splitscreen,
automatische inschakeling,
DICOM-kleurmodus,
DCDi van Faroudja,
planningfunctie, hulp bij
scherpstellen, real-time
keystone-correctie, Quick
Corner, presenteren zonder
pc, 3-in-1 USB-display,
connectiviteit om content te
streamen en delen

Geluid (dB) normaal/eco

37/28/n.v.t.

39/29

37/29

37/29

39/29

Gewicht (kg)

4,2

4,3

4,4

4,2

4,3

Afmetingen excl. voetjes
(B×D×H mm)

377 x 291 x 101

377 x 291 x 101

377 x 291 x 101

377 x 291 x 101

377 x 291 x 101

Stroomverbruik normaal/eco 316 W/228 W/n.v.t.

405 W/323 W

425 W/323 W

316 W/228 W

405 W/323 W

Stroomverbruik in stand-by,
comm. uit

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W
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Model

EB-2165W

EB-2245U

EB-2250U

EB-2255U

EB-2265U

Resolutie

WXGA (1280 x 800)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

Standaard beeldverhouding

16:10
5500/3800

16:10
4200/3100

16:10
5000/3800

16:10
5000/3800

16:10
5500/3800

15.000:1

Gekleurde lichtopbrengst
(lumen) normaal/eco
Contrastverhouding

28

15.000:1

15.000:1

Levensduur lamp/laser (uren) 5000/10.000
normaal/eco

5000/10.000

5000/10.000

15.000:1
5000/10.000

15.000:1
5000/10.000

Projectieverhouding bij
standaard beeldverhouding

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

Schaalbaar beeldformaat
(diagonaal)

30 - 300 inch

45 - 260 inch

50 - 300 inch

50 - 300 inch

50 - 300 inch

Zoom

Optisch x1,6

Optisch x1,6

Optisch x1,6

Optisch x1,6

Optisch x1,6

Verticale keystone
Horizontale keystone

Automatisch ±30°
Automatisch ±20°

Automatisch ±30°
Automatisch ±20°

Automatisch ±30°
Automatisch ±20°

Automatisch ±30°
Automatisch ±20°

Automatisch ±30°
Automatisch ±20°

Lens-shift

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Luidsprekeruitvoer

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Connectiviteit

HDBaseT, VGA-ingang x2,
VGA-uitgang, HDMI x2,
composiet RCA, USB type
A, USB type B, RS-232C,
MHL (via HDMI 1), Miracast

VGA-ingang x2, VGAuitgang, HDMI x2,
composiet RCA, USB type
A, USB type B, RS-232C,
MHL (via HDMI 1)

VGA-ingang x2, VGAuitgang, HDMI x2,
composiet RCA, USB type
A, USB type B, RS-232C,
MHL (via HDMI 1)

VGA-ingang x2, VGAuitgang, HDMI x2,
composiet RCA, USB type
A, USB type B, RS-232C,
MHL (via HDMI 1), Miracast

HDBaseT, VGA-ingang x2,
VGA-uitgang, HDMI x2,
composiet RCA, USB type
A, USB type B, RS-232C,
MHL (via HDMI 1), Miracast

Audio-connectiviteit

RCA-ingangen, stereo
mini-ingang x2, stereo miniuitgang

RCA-ingangen, stereo
mini-ingang x2, stereo miniuitgang

RCA-ingangen, stereo
mini-ingang x2, stereo miniuitgang

RCA-ingangen, stereo
mini-ingang x2, stereo miniuitgang

RCA-ingangen, stereo
mini-ingang x2, stereo miniuitgang

Netwerken

Inclusief LAN (RJ45) &
draadloze LAN-eenheid

Inclusief LAN (RJ45) &
draadloze LAN-eenheid

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

Inclusief LAN (RJ45) &
draadloze LAN-eenheid

Inclusief LAN (RJ45) &
draadloze LAN-eenheid

Softwareoplossingen van
Epson

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

Andere functies

Startscherm, Gesture
Presenter, schermspiegeling
via Miracast, A/V-mute,
screen-fit, splitscreen,
automatische inschakeling,
DICOM-kleurmodus,
DCDi van Faroudja,
planningfunctie, hulp bij
scherpstellen, real-time
keystone-correctie, Quick
Corner, presenteren zonder
pc, 3-in-1 USB-display,
connectiviteit om content te
streamen en delen

Startscherm, Gesture
Presenter, A/V-mute,
screen-fit, splitscreen,
automatische inschakeling,
DICOM-kleurmodus,
DCDi van Faroudja,
planningfunctie, hulp bij
scherpstellen, real-time
keystone-correctie, Quick
Corner, presenteren zonder
pc, 3-in-1 USB-display,
connectiviteit om content te
streamen en delen

Startscherm, Gesture
Presenter, A/V-mute, screenfit, splitscreen, automatische
inschakeling, DICOMkleurmodus, DCDi van
Faroudja, planningfunctie,
hulp bij scherpstellen, realtime keystone-correctie,
Quick Corner, presenteren
zonder pc, 3-in-1 USBdisplay, connectiviteit om
content te streamen en
delen (optioneel)

Startscherm, Gesture
Presenter, schermspiegeling
via Miracast, A/V-mute,
screen-fit, splitscreen,
automatische inschakeling,
DICOM-kleurmodus,
DCDi van Faroudja,
planningfunctie, hulp bij
scherpstellen, real-time
keystone-correctie, Quick
Corner, presenteren zonder
pc, 3-in-1 USB-display,
connectiviteit om content te
streamen en delen

Startscherm, Gesture
Presenter, schermspiegeling
via Miracast, A/V-mute,
screen-fit, splitscreen,
automatische inschakeling,
DICOM-kleurmodus,
DCDi van Faroudja,
planningfunctie, hulp bij
scherpstellen, real-time
keystone-correctie, Quick
Corner, presenteren zonder
pc, 3-in-1 USB-display,
connectiviteit om content te
streamen en delen

Geluid (dB) normaal/eco

39/29

37/29

39/29

39/29

39/29

Gewicht (kg)

4,6

4,6

4,6

Afmetingen excl. voetjes
(B×D×H mm)

377 x 291,5 x 110

377 x 291,5 x 110

377 x 291,5 x 110

4,7
377 x 291,5 x 110

4,7
377 x 291,5 x 110

Stroomverbruik normaal/eco 405 W/323 W

405 W/323 W

405 W/323 W

405 W/323 W

425 W/323 W

Stroomverbruik in stand-by,
comm. uit

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

Model

EB-98H

EB-945H

EB-955WH

EB-965H

Resolutie

XGA (1024 x 768)

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

XGA (1024 x 768)

Standaard beeldverhouding

4:3
3000/2100

4:3
3000/2100

16:10
3200/2240

4:3
3500/2450

10.000:1

Gekleurde lichtopbrengst
(lumen) normaal/eco
Contrastverhouding

10.000:1

10.000:1

10.000:1

Levensduur lamp/laser (uren) 5000/10.000
normaal/eco

5000/10.000

5000/10.000

5000/10.000

Projectieverhouding bij
standaard beeldverhouding

1,48-1,77:1

1,38-2,24:1

1,38-2,24:1

1,38-2,24:1

Schaalbaar beeldformaat
(diagonaal)

30 - 300 inch

30 - 300 inch

33 - 280 inch

30 - 300 inch

Zoom

Handmatig x1,2

Handmatig x1,6

Handmatig x1,6

Handmatig x1,6

Verticale keystone
Horizontale keystone

Automatisch ±30°
Handmatig ±30°

Automatisch ±30°
Handmatig ±30°

Automatisch ±30°
Handmatig ±30°

Automatisch ±30°
Handmatig ±30°

Lens-shift

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Luidsprekeruitvoer

16 W

16 W

16 W

16 W

Connectiviteit

VGA-ingang x2, VGAuitgang, composiet RCA,
S-video, USB type B, USB
type A, HDMI x2, RS-232C

VGA-ingang x2, VGAuitgang, composiet RCA,
S-video, USB type B, USB
type A, HDMI x2, RS-232C

VGA-ingang x2, VGAuitgang, composiet RCA,
S-video, USB type B, USB
type A, HDMI x2, RS-232C

VGA-ingang x2, VGAuitgang, composiet RCA,
S-video, USB type B, USB
type A, HDMI x2, RS-232C

Audio-connectiviteit

RCA-ingangen, Stereo
mini-ingang x2, stereo miniuitgang, microfooningang

RCA-ingangen, Stereo
mini-ingang x2, stereo miniuitgang, microfooningang

RCA-ingangen, Stereo
mini-ingang x2, stereo miniuitgang, microfooningang

RCA-ingangen, Stereo
mini-ingang x2, stereo miniuitgang, microfooningang

Netwerken

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

Softwareoplossingen van
Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks

Andere functies

3-in-1 USB-display,
A/V-mute-schuifknop,
automatische dimfunctie,
splitscreen, QR-codefunctie,
OSD-instellingen kopiëren,
presenteren zonder pc

3-in-1 USB-display,
A/V-mute-schuifknop,
automatische dimfunctie,
splitscreen, QR-codefunctie,
OSD-instellingen kopiëren,
presenteren zonder pc

3-in-1 USB-display,
A/V-mute-schuifknop,
automatische dimfunctie,
splitscreen, QR-codefunctie,
OSD-instellingen kopiëren,
presenteren zonder pc

3-in-1 USB-display,
A/V-mute-schuifknop,
automatische dimfunctie,
splitscreen, QR-codefunctie,
OSD-instellingen kopiëren,
presenteren zonder pc

Geluid (dB) normaal/eco

37/29

37/29

37/29

37/29

Gewicht (kg)

2,7

2,9

2,9

2,9

Afmetingen excl. voetjes
(B×D×H mm)

297 x 244 x 87

297 x 269 x 87

297 x 269 x 87

297 x 269 x 87

Stroomverbruik normaal/eco 287 W/215 W

287 W/215 W

287 W/215 W

287 W/215 W

Stroomverbruik in stand-by,
comm. uit

0,26 W

0,26 W

0,26 W

0,26 W
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Model

EB-G7000W

EB-G7200W

EB-G7400U

EB-G7800

EB-G7900U

Resolutie

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

WUXGA (1920 x 1200)

XGA (1024 x 768)

WUXGA (1920 x 1200)

Standaard beeldverhouding

16:10
6500/5915

16:10
7500/6000

16:10
5500/n.v.t.

4:3
8000/6400

16:10
7000/5600

50.000:1
Levensduur lamp/laser (uren) 3000/4000
normaal/eco

50.000:1

50.000:1

50.000:1

50.000:1

3000/4000

4000/n.v.t.

3000/4000

3000/4000

Projectieverhouding bij
standaard beeldverhouding

1,44-2,33

1,44-2,33

1,44-2,33

1,47-2,38

1,44-2,33

Schaalbaar beeldformaat
(diagonaal)

50 - 300 inch

50 - 300 inch

50 - 300 inch

50 - 300 inch

50 - 300 inch

Zoom

Optisch x1,6

Optisch x1,6

Optisch x1,6

Optisch x1,6

Optisch x1,6

Verticale keystone
Horizontale keystone

Handmatig ±45°
Handmatig ±30°

Handmatig ±45°
Handmatig ±30°

Handmatig ±45°
Handmatig ±30°

Handmatig ±45°
Handmatig ±30°

Handmatig ±45°
Handmatig ±30°

Lens-shift

± 67% verticaal
± 30% horizontaal

± 67% verticaal
± 30% horizontaal

± 67% verticaal
± 30% horizontaal

± 57% verticaal
± 30% horizontaal

± 67% verticaal
± 30% horizontaal

Luidsprekeruitvoer

10 W

10 W

10 W

10 W

10 W

Connectiviteit

USB 2.0 type A, USB
2.0 type B (service), RS232C, Ethernet-interface
(100 Base-TX/10 Base-T),
VGA-ingang, VGA-uitgang,
DVI-ingang, BNC-ingang,
HDBaseT, HDMI

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

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

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

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

Audio-connectiviteit

Stereo mini-ingang x3,
stereo mini-uitgang

Stereo mini-ingang x3,
stereo mini-uitgang

Stereo mini-ingang x3,
stereo mini-uitgang

Stereo mini-ingang x3,
stereo mini-uitgang

Stereo mini-ingang x3,
stereo mini-uitgang

Netwerken

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

Softwareoplossingen van
Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks,
bediening via web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks,
bediening via web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks,
bediening via web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks,
bediening via web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks,
bediening via web

Andere functies

Portrait-projectie*,
gemotoriseerde zoom,
scherpstelling & lens-shift,
lensgeheugen, verwisselbare
lensopties inclusief UST-lens
zonder offset, splitscreen,
planningfunctie, point en
arc-correctie, DICOMkleurmodus, inclusief
kabelhoes

Portrait-projectie*,
gemotoriseerde zoom,
scherpstelling & lens-shift,
lensgeheugen, verwisselbare
lensopties inclusief UST-lens
zonder offset, splitscreen,
planningfunctie, point en
arc-correctie, DICOMkleurmodus, inclusief
kabelhoes

Portrait-projectie*,
gemotoriseerde zoom,
scherpstelling & lensshift, lensgeheugen,
verwisselbare lensopties
inclusief UST-lens zonder
offset, 4K-beeldverbetering,
splitscreen, planningfunctie,
point en arc-correctie,
DICOM-kleurmodus,
inclusief kabelhoes

Portrait-projectie*,
gemotoriseerde zoom,
scherpstelling & lens-shift,
lensgeheugen, verwisselbare
lensopties inclusief UST-lens
zonder offset, splitscreen,
planningfunctie, point en
arc-correctie, DICOMkleurmodus, inclusief
kabelhoes

Portrait-projectie*,
gemotoriseerde zoom,
scherpstelling & lensshift, lensgeheugen,
verwisselbare lensopties
inclusief UST-lens zonder
offset, 4K-beeldverbetering,
splitscreen, planningfunctie,
point en arc-correctie,
DICOM-kleurmodus, inclusief
kabelhoes

Geluid (dB) normaal/eco

39/31

39/31

39/31

39/31

39/31

Gewicht (kg)

12,7

12,7

12,7

12,7

12,7

Afmetingen excl. voetjes
(B×D×H mm)

525 x 472 x 189

525 x 472 x 189

525 x 472 x 189

525 x 472 x 189

525 x 472 x 189

Stroomverbruik normaal/eco 515 W/477 W

572 W/477 W

572 W/477 W

572 W/477 W

572 W/477 W

Stroomverbruik in stand-by,
comm. uit

0,3 W

0,3 W

0,3 W

0,3 W

Gekleurde lichtopbrengst
(lumen) normaal/eco
Contrastverhouding

0,3 W

* Portrait-projectie beperkt de levensduur van de lamp tot 2000 uur

30

EB-G7905U

Accessoires voor tal van toepassingen
Iedere omgeving en elke presentatie is anders. Daarom bieden wij een scala aan
accessoires die aan al uw behoeften voldoen. Wij bieden onder andere filters,
lampen, plafondmontages, schermen en lenzen, zodat u het projectorpakket
eenvoudig aan uw omgeving of publiek kunt aanpassen.

WUXGA (1920 x 1200)
16:10
7000/5600
50.000:1
3000/4000
1,44-2,33
50 - 300 inch
Optisch x1,6
Handmatig ±45°
Handmatig ±30°
± 67% verticaal
± 30% horizontaal
10 W
USB 2.0 type A, USB 2.0
type B (service), RS-232C,
Ethernet-interface (100
Base-TX/10 Base-T),
VGA-ingang, VGA-uitgang,
DVI-ingang, BNC-ingang,
HDBaseT, HDMI (HDCP 2.2)

Stereo mini-ingang x3,
stereo mini-uitgang

LAN (RJ45) & optionele
draadloze LAN-eenheid

Originele Epson-lampen

Montage

Wees voor langere duur verzekerd van
de beste, helderste en meest consistente
beelden met originele Epson-lampen. Ze
worden gefabriceerd en verzonden onder
veeleisende kwaliteitscontrolesystemen die
garant staan voor de beste beeldkwaliteit,
optimale betrouwbaarheid en minimaal
onderhoud. Daarnaast profiteert u van de
zekerheid van een doorlopende uitgebreide
garantiedekking.

Zorg dat uw projector perfect past bij uw
locatie en zorg voor een flexibele, veilige
en beveiligde montage met onze op maat
gemaakte montagebeugels.

Actieve luidsprekers

Bedienings- en aansluitkast

Deze compacte luidsprekers voegen
krachtig geluid toe aan elke oplossing voor
vergaderruimten. Dankzij de ELPSP02
actieve luidsprekers (met ingebouwde
30 W-versterkers) kunnen alle aanwezige
studenten uw les duidelijk horen, wat de
leerervaring ten goede komt.

Ervaar een nieuwe dimensie van
connectiviteit en controle bij projectie in het
klaslokaal met de ELPCB02 bedienings- en
aansluitkast. Een handige aan de wand
te bevestigen AV-bedieningskast voor
Epson-projectoren met korte en ultrakorte
projectieafstand. Met ondersteuning voor
tal van apparaten, maakt dit kastje de
bediening van uw audio/video-bronnen
eenvoudiger dan ooit – geschikt voor
weergave via de nieuwste HD en populaire
MHL-ondersteunde mobiele apparaten.

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-app voor iOS,
Android en Chromebooks,
bediening via web

Portrait-projectie*,
gemotoriseerde zoom,
scherpstelling & lensshift, lensgeheugen,
verwisselbare lensopties
inclusief UST-lens zonder
offset, 4K-beeldverbetering,
splitscreen, planningfunctie,
point en arc-correctie,
DICOM-kleurmodus,
inclusief kabelhoes

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

Draadloze LAN-adapter ELPAP10
Maak uw presentaties snel en veilig via een
draadloze verbinding met EasyMP Network
Projection of de Epson iProjection-app
met behulp van deze USB-adapter voor
eenvoudige installatie.

39/31
12,7
525 x 472 x 189
572 W/477 W
0,3 W
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Enquête uitgevoerd door Futuresource Consulting Limited over de periode van 2001 tot 2015.
Vergeleken met toonaangevende 1-chip DLP-projectoren voor home-entertainment. Epson 720p-projectoren zijn drie keer zo helder;
Epson 1080p-projectoren zijn consistent twee en maximaal drie keer zo helder. Op basis van NPD-gegevens uit de periode tussen
juli 2011 en juni 2012. Kleurhelderheid (Colour Light Output) gemeten conform IDMS 15.4. Kleurhelderheid kan variëren naar gelang
gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar www.epson.nl/clo of www.epson.be/clo
3
Vergeleken met een toonaangevend model flat panel display van 70" met 4K-resolutie (meest verkocht – in eenheden – excl. verkoop in
hotels op basis van gegevens van PMA Distributor voor Noord-Amerika, verkoop in de periode van januari tot september 2015) in een
klaslokaalopstelling van 6,7 m breed x 8,2 m diep. Toen hen werd gevraagd om zes korte informatie-items te kopiëren van dia's die werden
weergegeven, kopieerde 58% van alle leerlingen in de leeftijd van 12 tot 22 jaar ten minste één item verkeerd. Gebaseerd op Amerikaans
onderzoek dat werd uitgevoerd door Radius Research, april 2016.
4
Schermformaat van maximaal 500" is gebaseerd op de installatieprojectoren van Epson.
5
Miracast® is beschikbaar op geselecteerde apparaten met Android 4.2+ en Microsoft Windows 8.1+. Voor Intel® WiDi is een Intel WiDisysteem en Microsoft Windows 7+ vereist.
6
Niet beschikbaar op alle producten. Raadpleeg de specificaties op de pagina 24–31.
7
Niet alle garanties zijn beschikbaar in alle landen. Neem contact op met een Epson-vertegenwoordiger in uw regio.
1
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Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl of www.epson.be
Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

