Visningsløsninger til virksomheder

Sådan sætter du
standard for moderne
forretningsmiljøer
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Sådan føjer du samarbejds- og
tilslutningsmuligheder til mødesteder
Omdefiner virksomhedspræsentationer ved hjælp af
projektorer, der leverer perfekte billeder i kæmpeformat
og gør det nemt at få dit budskab ud i alle mødelokaler,
bestyrelsesrum eller auditorier. Til forskel fra fladskærme
leverer vores projektorer en skalerbar billedstørrelse til dit
publikum og viser alle detaljer i skarp, farvestrålende
gengivelse, uanset hvor din præsentation foregår
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Skærmstørrelse betyder noget

Tilslut og præsenter

Vis alle detaljer med billeder på op til
500", som er knivskarpe, uden genskin,
behagelige for øjnene, og som ses
tydeligt fra alle vinkler i lokalet. Til forskel
fra fladskærmsvisninger er der ingen fast
skærmstørrelse. I stedet for at zoome ind
og miste indhold kan du simpelthen gøre
visningen større. Disse projektorer er også
lette, kompakte og bærbare samt nemme
at installere.

Gå straks i gang med din præsentation med
Epson projektorer og fjern de frustrationer
og forsinkelser, som skyldes problemer med
konfiguration og kompatibilitet. Det er hurtigt
og nemt at tilslutte enheder, dele indhold
og involvere personer både på selve mødet
og eksternt via netværk med fuld support
til BYOD- (Bring Your Own Device) og
UC-strategier (Unified Communications).

Ægte farver

Interaktive løsninger

Projicer livagtige, engagerende billeder
op til fuld HD, også i stærkt oplyste lokaler,
med Epson 3LCD-teknologi. 3LCDpanelets optiske motor i hjertet af alle
Epson projektorer kombinerer høj opløsning
og høje kontrastforhold, der leverer
strålende farver og lysstyrke tre gange det,
DLP-projektorer med 1 chip kan præstere2.
Kort sagt med Epson projektorer kan du
skabe konsekvente, livagtige billeder, der
vækker opmærksomhed og inspirerer
publikum uanset dit emne.

Epsons mødeløsninger fører dine kolleger,
steder og informationer sammen, så din
virksomhed beriges med øget effektivitet
og interaktivitet. Mødelokaler har udviklet
sig, så de i dag gør brug af de teknologiske
landvindinger, med simpel, effektiv
informationsdeling og -visning fra næsten
en hvilken som helst enhed, ledsaget af
forbedret interaktivitet, der gør møder til
udbytterige samtaler.
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Find den optimale skærmstørrelse
og genskab pc-oplevelsen for alle.

60"-visning

60'' visning føles som
en 14'' skærm

500"

ikke-interaktiv
visningsstørrelse
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visning

100'' visning føles som
en 25,2'' skærm
Baseret på en lokalestørrelse på 4 x 3 m

Visning af et tydeligt budskab

Vores billeder er knivskarpe og skalerbare
op til 100" på vores interaktive modeller
og 500" på vores installationssortiment
og - ikke mindst - gengiver hele dit
indhold. Fladskærmdisplays giver dig en
skærmstørrelse samt muligheden for at
zoome - og så har du, hvad du skal have.
Vores projektorer giver dig mulighed for
skalerbare skærmstørrelser, der passer til de
forskellige mødelokaler, bestyrelsesrum og
selv større mødesteder som f.eks. auditorier.

Bevæg dig ind i fremtidens
kontorkommunikation med imponerende
fremstillinger, der fanger interessen hos
ethvert publikum og får dem til at overgive
sig til mødet. På grund af skærmstørrelsen,
der giver en god gengivelse, hjælper
pc-oplevelsen til at forbedre skarpheden og
tydeligheden, hvorved opmærksomheden
styrkes hos et publikum, der kan se
skærmen, uanset i hvilken vinkel de
sidder placeret.

Enestående billeder uden begrænsninger

Merværdi, All-in-One-løsning

Uanset billedstørrelse kan du være sikker
på enestående kvalitetsbilleder op til
fuld HD WUXGA-opløsning - selv i store,
veloplyste omgivelser. Med flotte, livagtige
farver, fantastiske detaljer og væsentligt
mindre pixelerede end på fladskærme. Der
er heller ingen begrænsninger i henseende
til synsvinkler, ingen blinde vinkler og ingen
genskin på skærmen. Og så kan du vise din
præsentation for et stort publikum.

Vores projektorer giver dig meget mere
end fantastiske storskærmsbilleder. For en
brøkdel af prisen for en 80" fladskærm kan
du få en All-in-One-præsentationsløsning
med alle de funktioner, du finder i skærme,
whiteboards og flipovers. Vores projektorer
er også meget lettere, mere kompakte,
robuste og holdbare end fladskærme.
De kan desuden nemt transporteres mellem
de forskellige mødesteder, ligesom de også
har lavere installationsomkostninger.

Giv alle de samme muligheder for at dele og engagere sig med den ideelle
skærmstørrelse til dit mødested.

Projektorskærm

100"

Den ideelle skærmstørrelse hver gang

65''

70''

100''

Baseret på en typisk lokalelængde på 6 meter

Skærmstørrelse
betyder noget
Den rigtige skærmstørrelse i lokalet kan gøre en stor forskel
med hensyn til koncentrationsevne, engagement og forståelse.
I modsætning til fladskærme leverer vores projektorer
skalerbare billeder, der passer til alle lokaler og gør visningen
perfekt for alle, idet pc-oplevelsen gengives uden tab af indhold,
kvalitet og detaljer, uanset vinkel.
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Problemfri tilslutning
og præsentation
Kommunikationsteknologier er af største betydning for enhver
virksomheds succes, men det er også et spørgsmål om at
kombinere de bedste funktioner, der arbejder problemfrit sammen
for at få en perfekt løsning. Epsons projektorer gør dette muligt
takket være omfattende tilslutningsmuligheder på mødet og fra
eksterne placeringer, nem konfiguration og en række funktioner,
der gør det sikkert at dele informationer.

Klar opsætningen hurtigt

Problemfri præsentation

Få nem adgang til funktionerne

Spar tid og fjern komplikationer med
Epson EasyMP-apps, der giver fuld
support til en BYOD-strategi (Bring-YourOwn-Device). EasyMP gør det nemt
at medtage indhold fra en lang række
smartphones, tablets og pc'er til møder
og præsentationer. Er nem at integrere
i eksisterende IT-strukturer med omfattende
tilslutningsmuligheder, herunder HDBaseT
og trådløst LAN.

Forbedr din præsentationsstil, fjern
distraktioner og få møderne til at forløbe
glat med præsentationsenheden med
bevægelsesstyring. Dette giver dig den
nødvendige fleksibilitet til at komme
igennem præsentationerne med enkle
håndbevægelser.

Få adgang til projektor- og kontrolfunktioner
fra en enkelt omfattende startskærm,
og nem adgang til dashboardet, hvor de
mest benyttede funktioner vises, lader dig
ændre kilder og meget mere, mens dine
præsentationer og din undervisning afvikles
uden afbrydelser.

Skærmspejling
Spar tid ved at sende og streame indhold
direkte fra din enhed til projektoren ved at
bruge skærmspejlingsfunktionen.

Motivér til deltagelse
Tilslut op til 50 pc'er, projicer indhold
samtidig fra op til fire enheder, del
informationer og interager med alle via
eksternt netværk eller på mødet med
Epson Multi-PC Projection. Brug den
nyeste NFC-fildelingsteknologi på
telefoner for at få nem adgang til
informationer fra andre.

6

Overvågning og styring
Få kontrol med alle dine projektorer
ved hjælp af central overvågning og
styring. Vælg og send informationer til
projektorer i din flåde, spar tid og penge
ved at tænde og slukke for projektorerne
på bestemte tidspunkter, hold øje med
vedligeholdelsesperioder og send advarsler
for at sikre, at alting er parat, når mødet
starter.

80

%

af virksomhederne
i EU siger, at ny
teknologi understøtter
øget samarbejde3

Ikke alle funktioner fås til alle produkter. Se specifikationerne på side 24–29.
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Ægte farver, smukke detaljer
Vores 3LCD-teknologi giver billeder op til fuld HD-opløsning med
mættede, livagtige farver og lysstyrkeniveauer, der gør diskussioner
tydelige og engagerende selv i veloplyste mødeomgivelser. Billederne
er op til tre gange mere lysstærke end på DLP-projektorer med 1 chip2
og gengives med en kvalitet, alsidighed og kreativ frihed, der slet ikke
kan opnås med fladskærme.

3x

så lysstærke som
DLP-projektorer
med 1 chip
2
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Høj lysstyrke
Øg engagementet ved at gøre
undervisningen levende med de mest
lysstærke og farverige billeder. Det er nemt
at måle lysstyrken for vores projektorer,
da vi angiver det ægte niveau for output
for både farvet og hvidt lys. Så uanset
indholdet kan du altid regne med samme
lysstyrkeniveau for alt indholdet over
hele skærmen.

Kvalitet gennem teknologi
Vores 3LCD-teknologi kombinerer høj
opløsning, lysstyrke på op til 12.000 lumen
og strålende farver for at gengive livagtige,
engagerende billeder selv i stærkt oplyste
klasseværelser. De optiske solid-statepaneler med 3 chip, som er kernen i hver
enkelt projektor, gør det muligt at skabe
problemfri farveovergange og opnå smukke,
ensartede billeder.

Epson 3LCD-teknologi - tre gange
tydeligere end konkurrerende teknologi2

Traditionelle projektorer bruger
DLP-teknologi med 1 chip

Højere kontrast, fantastisk skarphed

Fuld HD giver fuldstændig skarphed

Projicer alle detaljer selv på de største
skærme med højt kontrastforhold på op
til 2.500.000:1. Det betyder, at den mest
lysstærke, hvide farve er 2.500.000 gange
mere lysstærk end den mørkeste sorte
farve. Denne forskel vækker indholdet til live
med utroligt detaljerede, krystalklare detaljer.

Vores WUXGA-projektorer med fuld HD
gengiver hver eneste detalje, så enhver
undervisningssituation opnår øget skarphed.
Skarpere tekst og HD-billeder er mere
skånsomme for øjnene og sikrer, at du
får dit budskab igennem både i tæt og
interaktivt samarbejde med en lille gruppe,
og når du skal engagere et større publikum
i et auditorium.

2

Laserydeevne
Vores udvalg at laserprojektorer har næste
generationskvalitet og -alsidighed med
enestående billeder og lysstyrke på op til
12.000 lm. Disse projektorer har uorganiske
LCD-paneler og fosforhjul med en
enestående modstandsdygtighed over for
varme og lys, så de kan levere førsteklasses
billeder igennem meget lang tid.
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Bring mennesker, steder og
oplysninger sammen
Epsons mødeløsninger giver alle muligheden for at skabe
forbindelser, dele informationer og fange mødedeltagernes
opmærksomhed hurtigt og nemt. Måden, hvorpå vi interagerer
på vores arbejde, er under forandring, og vi tager nye teknologier
i brug for at give alle nem adgang til møder, enten ved personlig
deltagelse eller fra fjerntliggende steder på netværket, og for at
få dem involveret i interaktive realtidsdiskussioner, der informerer
og motiverer.

Få noget ud af møderne

Ensret kommunikationen

Ineffektive møder kan være kilde
til stor frustration og spildt tid. Vores
løsninger fjerner dette problem, fordi de
gør konfiguration hurtig og nem, leverer
pålidelig tilslutning til et væld af enheder og
placeringer samt producerer fremragende
billeder til at arbejde med, gemme og dele
til senere brug.

Videndeling er et nøgleelement i
forretningsudvikling i den nye fagre verden
med virksomhedskommunikationsformer.
Det er lettere at samarbejde, når du hurtigt
og nemt kan tilslutte din personlige enhed
og dele ideer med kolleger på tværs af
netværket. Dette giver større fleksibilitet og
motiverer til en mere effektiv arbejdsindsats.

Skab og innover

20

%

Man fastholder under 20 % af det,
der præsenteres på slides4.

Interaktive whiteboard-samtaler fører til:
50 % flere samtaler med kundeemner
29 % kortere tid til produktion
15 % kortere gennemsnitlige
salgscyklusser6
Medarbejdere nævner ineffektive møder
som den største enkeltårsag til spildt tid7.
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74

%

af de adspurgte siger, at øjenkontakt
er den bedste non-verbale indikator
for et positivt møde5.

Del oplysninger

4x

Virksomheder, der giver medarbejderne
mulighed for at vælge arbejdsmåde,
vokser 4 gange så hurtigt8.

37

75

%

af virksomhederne i EU er enige
i, at ny teknologi understøtter
interaktivt arbejde3.

Medarbejdere på arbejdspladser med
fælles samarbejdsfaciliteter rapporterer
en højere præstationsgrad10.

%

I 2015 udgjorde den mobile arbejdskraft
37 % af den globale arbejdskraft9.

Effektivt samarbejde

92

%

af HR-cheferne rangerer videndeling som
deres førsteprioritet de næste 3-5 år11.

249

80

%

af virksomhederne i EU siger,
at ny teknologi understøtter øget
samarbejde3.

62

%

af virksomhederne siger, at
forbedret samarbejde mellem
medarbejderne er den største
motivator for UC14.

%

stigning i antallet af personlige enheder,
som bruges til understøttelse af fleksibelt
arbejde i 201312.

50

%

I 2017 vil halvdelen af alle arbejdsgivere kræve,
at medarbejderne bruger deres egen enhed
på arbejdet13.

Ikke alle funktioner fås til alle produkter. Se specifikationerne på side 24–29
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Hold din forretning i gang
Nyd godt af enestående support og større tryghed med
Epson CoverPlus365. Funktionerne strækker sig lige fra
rådgivning før køb og erstatningsprodukter til assistance efter
salg. Du får adgang til vores eksperter og servicecenternetværk
samt onsite vedligeholdelsesuddannelse og prioritetssupport.

1.	Epsons partner finder frem til dine
forretningsbehov

2.	Epsons partner skitserer
dækningsaftalen

Vores partner hjælper dig med at finde
frem til dine behov, projektormodel
og antal enheder*, der passer til din
virksomhedsstørrelse.

Vores partner behandler anmodningen,
når der er opnået enighed.

€

Dine projektorer leveres, opsættes og
installeres i henhold til virksomhedens krav.

4.	Registrer dine produkter og anmod om
udskiftningspakke

5.	Epson kontakter dig for at arrangere
uddannelse onsite

Ring til Epsons helpdesk for at registrere dine
projektorer og anmode om
udskiftningsproduktet.

Epson kontakter dig for at arrangere
uddannelse onsite om præventiv
vedligeholdelse.

6.	Udskiftningsprodukterne
sendes til dig

7.	Hav glæde af fortsat support
med CoverPlus365

Udskiftningsprojektoren, lampen og filtrene
(hvor det er relevant) sendes direkte til dig,
når en uddannelse er gennemført.

Du modtager hjælp og support i 365 dage
om året - dette betyder mindre nedetid som
følge af service og reparationer.

*Mindste mængde, der er påkrævet for at kvalificeres til CoverPlus365.
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3.	Projektorerne leveres og installeres

Omfattende assistance

Stærkere relationer

Originale lamper fra Epson

Vores CoverPlus 365-garanti (tilkøb)
omfatter support døgnet rundt, så du
er dækket, hvis uheldet er ude. Dette
enestående program er designet, så du
kan fortsætte med at præsentere, og
omfatter en række funktioner, herunder
direkte adgang til erfarne eksperter og
råd og assistance før, under og efter køb.
Det tilbyder også erstatningsprojektorer,
lamper og filtre til udskiftning på stedet
og onsite vedligeholdelsesuddannelse.

Vores omfattende kundesupport giver
os mulighed for at reagere og handle
meget hurtigt, hvis du skulle have brug
for os. Vi arbejder tæt sammen med
vores kanalpartnere, og vores omfattende
salgsstyrke og dedikerede bruger- og
virksomhedsteam giver dig en række
kontaktpunkter for alle aspekter af salg,
service og rådgivning.

Originale lamper fra Epson leverer høj
lysstyrke og fortræffelig farvegengivelse
og giver maksimal ydeevne og kvalitet.
Disse lamper fremstilles og leveres under
strenge kvalitetskontrolsystemer for at sikre
en lang og problemfri levetid.

Kvalitet med pålidelighed
Absolut tryghed
Vores standardgarantier er et andet
punkt, hvor Epson adskiller sig fra andre
projektorproducenter. Med disse garantier
er du dækket ind i hele 3-5 år (afhængig
af produkt) eller 20.000 brugstimer alt efter,
hvad der kommer først15.

Alle vores projektorer er bygget til at holde
og tilbyder fejlfri, vedvarende ydeevne
med et minimum af vedligeholdelse.
Alle projektordele er designet og
fremstillet under omhyggeligt udvalgte
forhold for at sikre en lang levetid og
nem vedligeholdelse og udskiftning, fra
vores lasere (op til 56.000 timer) til vores
avancerede filtre (op til 30.000 timer).

Omfangsrig dækning
med op til

20.000
timers brug15

CoverPlus365 fås ikke i alle lande - spørg din lokale Epson forhandler, hvis du ønsker flere oplysninger.
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Ultrakort projicering

Dynamiske, interaktive projektorer,
der inspirerer til samarbejde
Gør møder til en ægte samarbejdsoplevelse med disse intuitive,
interaktive All-in-One-mødeløsninger, der omfatter ensrettet
kommunikation, BYOD-strategier og fjerner behovet for separate
whiteboards og flipovers. Projicer indhold i fuld HD-opløsning på
en skalerbar skærm op til 100", og før kolleger sammen ved hjælp
af pc-interaktivitet og webkommunikation via Skype for Business
fra stationære eller bærbare computere.
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Involver mange forskellige steder

Gør kommunikationen bedre

Gør involvering enkel

Afhold engagerende møder med udvidet
pc-interaktivitet og webkommunikation
fra stationær computer via Skype for
Business. Reducer rejseomkostninger og
få øget rækkevidde med nem tilslutning fra
fjernplaceringer og Multi-PC Projection til
præsentationer hjemmefra via netværket.

Gør møder til livlige diskussioner med
interaktivitet og to penne på skærmen eller
fingertouchstyring16 hen over hele skærmen
og projicering på næsten enhver flad
overflade herunder en bordplade. Diskuter
og udvikl ideer. Gem og udskriv derefter
resultaterne eller maildokumenter direkte til
MS Outlook-kontakter med LDAP-support
(Lightweight Directory Access Protocol).

Promover frihed og fleksibilitet for
PC-tilslutning overalt på kontoret med
Remote Desktop Connection, herunder
USB-tastaturtilslutning, uden at miste
fingertouch interaktivitet.

EB-1400-serien
EB-1440Ui, EB-1450Ui, EB-1460Ui
EB-1460Ui
Fuld HD med skalerbart display op til 100"
4.400 lm, WUXGA-opløsning
Interaktivitet med fingertouch og to penne
Fjernskrivebordstilslutning
Whiteboarddeling
Dobbelt HDMI-indgang til digitalt video- og
lydindhold
Skærmspejling
Interaktivitet på flere skærme
Lokal og fjerntilslutning via LAN, Wi-Fi
Splitlærred
Multi PC Projection-software
Trådløs tilslutning som standard

Tilføj alsidighed og værdi

Spar strøm, og få sikkerhed

Drag fordel af høj pålidelighed

Levér levende, professionelle præsentationer
med mættede, lysstærke, livagtige billeder og
fuld HD, der er bedre end 1080p WUXGAopløsning. Få et skalerbart display op til
100" og inspirer til samarbejde ved hjælp
af en række funktioner, herunder brug af
to projektorer samtidig, for at skabe en
gigantisk, interaktiv skærm, der byder på
et endnu større arbejdsområde.

De strømbesparende funktioner omfatter
dynamisk lampekontrol for automatisk at
afpasse lysstyrken til forholdene og A/V
Mute, der nedtoner lampen med 70 %
i pauser og under diskussioner. Få et klart
overblik over projektorstatus, indstil tider
for tænd og sluk og gem JPEG-meddelelser
med EasMP Network Monitor. Få sikkerhed
med funktioner såsom trådløs sikkerhed og
krypterede data og fildeling.

Hold de samlede ejeromkostninger
nede og vær tryg med Epsons
exceptionelle holdbarhed og pålidelighed,
CoverPlus365 garanti og en længere
vedligeholdelsescyklus for lampe og luftfilter
på 10.000 timer i strømsparetilstand.

Tilføj whiteboard-funktionalitet
Tilslut dit whiteboard via DVI-udgang og
projicer billedet op på en stor, sekundær
skærm. Få vist indhold og annoter direkte
fra op til 15 bærbare computere eller
tablets via en webbrowser og gem, send
eller udskriv så bagefter. Whiteboardfunktionaliteten kan også gøres sikker ved
hjælp af adgangskodebeskyttet adgang.
Foretag mobile tilslutninger
Vores løsninger understøtter almindelige
IT-interfaces og gør det nemt at dele indhold
direkte fra iOS- og Android-smartenheder.
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Ultramobil

Intelligent, ultramobil
præsentation - hvor som helst
Opret hurtigt og nemt flotte billeder i fuld HD-opløsning til møder hvor
som helst med disse ultraslanke projektorer, der kan transporteres i din
taske til den bærbare computer. Den vejer kun 1,8 kg. Lav en skalerbar
skærmstørrelse på op til 300", som passer til lokalets størrelse og dit
publikum, og vær sikker på, at alle får den perfekte visning.
Lysstærke billeder i høj opløsning

Let opsætning, total kontrol

Få dit budskab ud klart og tydeligt takket
være den ekstraordinære billedkvalitet selv
i omgivelser med stærk belysning. Vores
3LCD-teknologi har et lige højt output
for hvidt og farvet lys på 3.200 lumen
og flotte, livagtige farver i høj opløsning.
Vis bredskærmsindhold fra bærbare
computere med opløsning op til fuld HD.

Projicer et perfekt billede med lodret og vandret
keystonekorrektion og skærmtilpasning, uanset
hvor i lokalet du befinder dig. Kom lynhurtigt
i gang med automatisk aktiveringssystem, så
snart du tilslutter din enhed, og med automatisk
søgning og sporing af inputkilde. Det korte
projiceringsforhold projicerer store billeder fra
kort afstand, så projektoren kan bruges i lokaler
med begrænset plads, og frontudblæsningen
tillader, at alle mødedeltagere kan placere sig
bag projektoren, da frontudblæsningen foregår
i modsat retning.

Skab bedre kontakt til dit publikum
NFC gør det nemt at tilslutte til en
Android-smartenhed og projicere trådløst via
Epson iProjection-appen. Medtag video- og
lydindhold i høj kvalitet fra mobile enheder
og oplad dem samtidig med MHL-support.

Tilslut din mobilenhed til projektorens netværk
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EB-1700-serien
EB-1780W, EB-1781W, EB-1785W,
EB-1795F
EB-1795F
3.200 lm med fuld HD-opløsning på 1080 p
Epsons iProjection-app til trådløs
smartphone- eller tablettilslutning
Vandret og lodret keystonekorrektion
Automatisk skærmtilpasning
(fås ikke til EB-1780W)
Præsentationsenhed med
bevægelsesstyring
NFC
VGA-, USB-, HDMI-indgange

Kompakt og let

1,8 kg

Sammenlign, kontrast, kontrol
Vis to datakilder samtidig - side om
side - ved brug af splitskærmfunktionen.
Brug præsentationsenheden med
bevægelsesstyring til at fastholde
publikums opmærksomhed og afvikl
dine præsentationer stille og roligt uden
problemer, direkte fra billedet på skærmen
(fås ikke til EB-1780W).

Præsentation uden pc
Indbygget, trådløst LAN
Splitlærred
Skærmspejling
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Mødelokaler

Alsidighed med fremragende
tilslutningsmuligheder
Tag fremragende, skalerbare billeder i fuld HD på stor
skærm med til alle større mødelokaler. Fremstil nemt og
intuitivt den perfekte billedstørrelse til omgivelserne og
vis det indhold, du ønsker, fra en række enheder ved
hjælp af startskærmen.
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EB-2000-serien
EB-2040, EB-2055, EB-2065, EB-2140W,
EB-2155W, EB-2165W, EB-2245U,
EB-2250U, EB-2255U, EB-2265U
EB-2265U

Projicer billeder, der virkelig gør indtryk

Få kontakt

HDBaseT

Tilføj kvalitet og skarphed med et 15.000:1
kontrastforhold og billeder i fuld HD. Del
flotte, livagtige farver og detaljer uanset
lysforhold med op til WUXGA-opløsning ud
over bredformat, som nemt tilpasses det
meste indhold på bærbare computere.

Tilføj HD-indhold ved hjælp af 2 HDMIporte, få indhold fra små enheder op på
den store skærm med MHL-support og
gør tingene enkle takket være LAN- og
HDBaseT-tilslutning med et enkelt kabel
og Wi-Fi. Tilslut op til 50 pc'er med
Multi-PC-software, præsenter trådløst
fra iOS- og Android-smartenheder
ved hjælp af iProjection-appen17 eller
skærmspejlingsindhold via Miracast18.

Skalerbar lærredstørrelse på op til 300"
5.500 lm, fuld HD-WUXGA
Trådløst LAN
2 HDMI-porte (1 x MHL), HDBaseT
Præsentation med flere pc'er
og splitskærmfunktion
Automatisk keystonekorrektion
og skærmtilpasning
Skærmspejling
Lampelevetid på op til 10.000 timer
i strømsparetilstand
Præsentationsenhed med
bevægelsesstyring

Lad fladskærme stå
Med et skalerbart billede på op til
300" passer vores løsninger til mødesteder
nemt ind i ethvert lokale og giver alle
deltagere en knivskarp, detaljeret visning
af hele skærmen uden genskin.

Projicer perfekte billeder som ingenting
Klar opsætningen hurtigt og nemt
og projicer et perfekt billede med
automatisk keystonekorrektionshjælp
og skærmtilpasning. Vær klar til at gå
i gang med automatisk aktiveringssystem,
når du tilslutter din enhed.

Tag styringen
Lav mere letglidende, smartere
præsentationer ved hjælp af
præsentationsenheden med
bevægelsesstyring, den avancerede funktion
som lader dig skifte slides ved blot at bevæge
din hånd, så du ikke behøver at afbryde
præsentationen ved at række ud efter
fjernbetjeningen eller gå hen til projektoren.

Få tryghed
Disse projektorer er kompakte, holdbare og
meget pålidelige og har en lampelevetid på
op til 10.000 timer (i strømsparetilstand) og
CoverPlus365 udvidet garanti.

Problemfri styring af enheder
Disse projektorer er Crestron-certificerede
for nem tilslutning til alle hjemme- eller
virksomhedsnetværk via Wi-Fi eller
standard Ethernet-kabel. Enheder kan
derefter overvåges, administreres og styres
problemfrit fra enhver web-baseret bærbar
computer eller mobil enhed.
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Installation

Effektiv præsentation
der gør indtryk
Projicer suveræne billeder i en lang række store lokaler også med kraftig belysning - ved hjælp af vores effektive og
økonomiske EB-5500-serie. Klar opsætning og tilslutning til en
lang række enheder og netværk hurtigt og nemt, og gør dit
budskab levende med flotte, livagtige billeder og sofistikerede
og brugervenlige præsentationsværktøjer.
Overhold stramme budgetter

Projicer perfekte billeder

Disse projektorer er meget økonomiske
og byder alligevel på gode funktioner til
professionel præsentation. De meget lave
samlede ejeromkostninger er et resultat
af en lav købspris og effektive, meget
holdbare, omkostningseffektive lamper,
der har en øget levetid på 10.000 timer
i strømsparetilstand, og som er nemme
at udskifte.

Fremstil livagtige, farvestrålende
HD-storskærmsbilleder, der er tre
gange så lysstærke2 som konkurrerende
DLP-modeller med 1 chip, og som giver
publikum en knivskarp visning af alle detaljer
på en skalerbar skærm på op til 300". Gør
dine præsentationer bedre med funktioner
som splitskærmpræsentation.

Bedre, lysstærk præsentation

Mange tilslutningsmuligheder

Få dit budskab tydeligt ud under mange
forskellige lysforhold med 5.500 lm og ens
output for farvet og hvidt lys. Billederne
er knivskarpe og livagtige takket være
forbedringer af kvaliteten for farvet og
hvidt lys samt forbedret kontrast og fokus.

Nyd godt af nem integration i næsten
alle IT-konfigurationer med avancerede
tilslutningsmuligheder. Funktionerne omfatter
to HDMI-indgange og HDBase-T tilslutning
med et enkelt kabel, som gør installationen
enklere ved at have fuld HD-video-, lyd-,
netværks- og kontrolkommandoer via
et enkelt CAT-6-kabel. Tilføj endnu mere
alsidighed med netværksfunktioner og
den trådløse USB-adapter (tilkøb).

Opløsning fra

XGA
WUXGA
til
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Involver dine kolleger

Gør opsætning enkel

EB-5500-serien

Det er nemt at streame fuld HD 1080 p film,
videoer, fotos og musik fra pc'er og mobile
Android-enheder direkte til projektoren
med Miracast peer-to-peer trådløs spejling
(fås ikke til EB-5510). Uanset kilde kan du
være tryg ved den avancerede, trådløse
sikkerhed, der hjælper med at holde dine
informationer sikre.

Integration sker hurtigt og fleksibelt, og det
er nemt at fremstille et perfekt placeret,
ensartet billede med det centrale objektiv
og forskydning af vidvinkelobjektiv samt
funktioner med horisontal og vertikal
linseforskydning og vidvinkelzoom.

EB-5510, EB-5520W, EB-5530U

EB-5530U
5.500 lm, op til WUXGA-opløsning
Miracast trådløs tilslutningsmulighed18
HDBaseT-tilslutning med enkelt ledning
Forbedret lampelevetid på 10.000 timer
i strømsparetilstand
Forbedrede farver og renere hvid
Forbedret kontrast og fokus
Vandret og lodret objektivjustering
med bredt zoomforhold
Lave samlede ejeromkostninger
med økonomiske ekstra lamper
To HDMI-tilslutninger

21

Installation

Næste generationspræsentation
Skift præsentationsmåde med vores laserprojiceringsteknologi.
Se forskellen med verdens første 12.000 lm WUXGA 3LCDlaserprojektor19, fuld HD-opløsning og 4K-forbedring,
der effektivt gør opløsningen dobbelt så stor. Kombiner
imponerende billeder med en lang række alsidige funktioner
med det formål at gøre alle møder og præsentationer til en
uforglemmelig oplevelse.
Projicer perfekte billeder

Oplev forskellen med laser

EB-L1000-serien

Skab effektive billeder i auditorier, gallerier,
indkøbscentre med mere. Vores anerkendte
3LCD- og laserlyskildeteknologier får
dit budskab ud, selv i veloplyste lokaler,
med billeder der har tre gange så lysstærke
farver som konkurrenternes2.

Kombiner imponerende kvalitet og
pålidelighed med vores nye, holdbare
laserlyskilde og avancerede filter. Det
uorganiske fosforhjul og LCD-skærme giver
knivskarpe, vibrerende billeder sammen
med enestående modstandsdygtighed
over for lys og varme. Det resulterer
i over 20.000 timers vedligeholdelsesfri
brug, så du kan føle dig tryg ved vigtige
præsentationer.

EB-L1100U, EB-L1105U, EB-L1200U,
EB-L1300U, EB-L1405U, EB-L1500U,
EB-L1505U

Tilføj fleksibilitet
Gør stort indtryk med innovative funktioner
og præsentationsværktøjer, lige fra fleksibel
360 graders installation, motoriserede,
udskiftelige objektiver og præsentation
på splitskærm til en tidsbesparende
objektivhukommelsesfunktion og
et indbygget kamera til ensartet
billedkalibrering.
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Tag del i kvalitetsrevolutionen
Bring dine præsentationer ind i fremtiden
med 4K-forbedringsteknologi, der digitalt
opskalerer indhold i fuld HD 1080 p ved
rent faktisk at fordoble opløsningen med
forbedret tekstur, exceptionel skarphed,
klarhed og detaljeret visning.

EB-L1300U
Revolutionerende Epson
laserprojiceringsteknologi
Exceptionel lysstyrke op til 8.000 lm
4K-forbedringsteknologi
Billedkorrektion med indbygget kamera
Laserlevetid på op til 83.000 timer
i tilpasset tilstand
Vedligeholdelsesfri betjening op til
30.000 timer
Nem opsætning og alsidig 360º installation
En lang række objektiver herunder ultrashort-throw-objektiv (UST) uden justering

Få kontakt
Sæt hurtigt og nemt op og bliv integreret
med en lang række indgange. Understøttelse
af HD-SDI/HDBaseT giver fuld HD-video
og lyd via Ethernet, og 3G-SDI-indgangen
giver mulighed for projicering af fuldstændig
ukomprimerede billeder20.
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Model
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EB-1440Ui

EB-1450Ui

EB-1460Ui

Opløsning

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

Oprindeligt formatforhold

16:10

16:10

16:10

Output for hvidt og
farvet lys (lumen)
normal/strømsparetilstand

3.800/2.900

3.800/2.900

4.400/2.900

Kontrastforhold

16.000:1

16.000:1

16.000:1

Lampe-/laserlevetid (timer)
normal/strømsparetilstand

5.000/10.000

5.000/10.000

5.000/10.000

Projiceringsforhold
i oprindeligt formatforhold

0,27:1

0,27:1

0,27:1

Skalerbar billedstørrelse
(diagonal)

70-100"

70-100"

70-100"

Zoom

Digital x 1,35

Digital x 1,35

Digital x 1,35

Lodret keystone
Vandret keystone

Manuelt ±3°
Manuelt ±3

Manuelt ±3°
Manuelt ±3°

Manuelt ±3°
Manuelt ±3°

Objektivjustering

I/T

I/T

I/T

Højttaleroutput

16 watt

16 watt

16 watt

Tilslutning

VGA-ind, VGA-udg,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB type A x 2, USB type B,
MHL (via HDMI 1),
DVI-udgang, RS-232C,
kabelforbundet fjernbetjening
ind, Sync-ind, Sync-udg

VGA-ind, VGA-udg,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB type A x 2, USB type B,
MHL (via HDMI 1),
DVI-udgang, RS-232C,
kabelforbundet fjernbetjening
ind, Sync-ind, Sync-udg,
Touch-enhedskontrol

VGA-ind, VGA-udg,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB type A x 2, USB type B,
MHL (via HDMI 1),
DVI-udgang, RS-232C,
kabelforbundet fjernbetjening
ind, Sync-ind, Sync-udg,
Touch-enhedskontrol,
skærmspejling via Miracast

Lydtilslutning

Stereomini-ind x 3,
stereomini-udg

Stereomini-ind x 3,
stereomini-udg

Stereomini-ind x 3,
stereomini-udg

Netværk

LAN (RJ45) og trådløs LANenhed inkluderet

LAN (RJ45) og trådløs LANenhed inkluderet

LAN (RJ45) og trådløs LANenhed inkluderet

Epsons softwareløsninger

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
Easy Interactive Tools

Andre funktioner

Startskærm, Windowsfjernskrivebord, streaming
og delingsfunktioner,
interaktivitet på flere skærme,
whiteboard-tilstand med
deling og understøttelse af
eksport af møde, automatisk
søgning efter kilde,
A/V Mute, glidende
splitlærred, 3-i-1
USB-visning, Kopiér
OSD-indstillinger, automatisk
lampenedblænding,
interaktiv med to penne,
automatisk kalibrering,
DICOM-farvetilstand,
eksternt betjeningspanel,
planlægningsfunktion,
pc-fri præsentation

Startskærm, Windowsfjernskrivebord, streaming
og delingsfunktioner,
interaktivitet på flere skærme,
whiteboard-tilstand med
deling og understøttelse af
eksport af møde, automatisk
søgning efter kilde,
A/V Mute, glidende
splitlærred, 3-i-1
USB-visning, Kopiér
OSD-indstillinger, automatisk
lampenedblænding,
interaktiv med to penne
og touch, automatisk
kalibrering, DICOMfarvetilstand, eksternt
betjeningspanel,
planlægningsfunktion,
pc-fri præsentationer

Startskærm, Windowsfjernskrivebord, streaming
og delingsfunktioner,
herunder skærmspejling via
Miracast, interaktivitet på
flere skærme, whiteboardtilstand med deling og
understøttelse af eksport
af møde, automatisk
søgning efter kilde,
A/V Mute, glidende
splitlærred, 3-i-1
USB-visning, Kopiér
OSD-indstillinger, automatisk
lampenedblænding,
interaktiv med to penne
og touch, automatisk
kalibrering, DICOMfarvetilstand, eksternt
betjeningspanel,
planlægningsfunktion,
pc-fri præsentation

Støjniveau (dB)
normal/strømsparetilstand

35/28

35/28

35/28

Vægt (kg)

8,4

8,4

8,5

Mål uden fødder
(B x D x H mm)

474 x 447 x 164

474 x 447 x 164

474 x 447 x 164

Strømforbrug
(normal/strømsparetilstand)

401 W/334 W

401 W/334 W

490 W/400 W

Strømforbrug i standby,
komm. fra

0,5 watt

0,5 watt

0,5 watt

Model

EB-1780W

EB-1781W

EB-1785W

EB-1795F

Opløsning

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

1080p (1920 x 1080)

Oprindeligt formatforhold

16:10

16:10

16:10

16:9

Output for hvidt og
farvet lys (lumen)
normal/strømsparetilstand

3.000/1.900

3.200/1.900

3.200/1.900

3.200/1.900

Kontrastforhold

10.000:1

10.000:1

10.000:1

10.000:1

Lampe-/laserlevetid (timer)
normal/strømsparetilstand

4.000/7.000

4.000/7.000

4.000/7.000

4.000/7.000

Projiceringsforhold
i oprindeligt formatforhold

1,04 - 1,26:1

1,04 - 1,26:1

1,04 - 1,26:1

1,02 - 1,23:1

Skalerbar billedstørrelse
(diagonal)

30-300"

30-300"

30-300"

30-300"

Zoom

Optisk x 1,2

Optisk x 1,2

Optisk x 1,2

Optisk x 1,2

Lodret keystone
Vandret keystone

Automatisk ±30°
Manuelt ±30°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Objektivjustering

I/T

I/T

I/T

I/T

Højttaleroutput

1 watt

1 watt

1 watt

1 watt

Tilslutning

VGA-indgang,
Composite RCA,
USB Type B,
USB Type A, HDMI

VGA-indgang,
Composite RCA,
USB Type B,
USB Type A, HDMI

VGA-indgang,
Composite RCA,
USB Type B,
USB Type A, HDMI

VGA-indgang,
Composite RCA,
USB Type B,
USB Type A, HDMI

Lydtilslutning

Stereomini-ind

Stereomini-ind

Stereomini-ind

Stereomini-ind

Netværk

Trådløst LAN-aktiveret

Trådløst LAN-aktiveret

Trådløst LAN-aktiveret

Trådløst LAN-aktiveret

Epsons softwareløsninger

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, iProjection
App til iOS, Android og
Chromebooks

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, iProjection
App til iOS, Android og
Chromebooks

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, iProjection
App til iOS, Android og
Chromebooks

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, iProjection
App til iOS, Android og
Chromebooks

Andre funktioner

3-i-1 USB-visning, A/V
Mute-dæksel, DICOM
SIM-farvetilstand,
splitlærred, pc-fri
præsentation

3-i-1 USB-visning, A/V
Mute-dæksel, DICOM SIMfarvetilstand, splitlærred, pcfri præsentation, automatisk
tilpasning til lærred og
automatisk fokus,
keystonekorrektion i realtid,
præsentationsenhed med
bevægelsesstyring, NFC

3-i-1 USB-visning, A/V
Mute-dæksel, DICOM
SIM-farvetilstand,
splitlærred, pc-fri
præsentation, automatisk
tilpasning til lærred og
automatisk fokus,
keystonekorrektion i realtid,
præsentationsenhed med
bevægelsesstyring, NFC,
skærmspejling via Miracast

3-i-1 USB-visning, A/V
Mute-dæksel, DICOM
SIM-farvetilstand,
splitlærred, pc-fri
præsentation, automatisk
tilpasning til lærred og
automatisk fokus,
keystonekorrektion i realtid,
præsentationsenhed med
bevægelsesstyring, NFC,
skærmspejling via Miracast

Støjniveau (dB)
normal/strømsparetilstand

39/30

39/30

39/30

39/30

Vægt (kg)

1,8

1,8

1,8

1,8

Mål uden fødder
(B x D x H mm)

292 × 213 × 44

292 × 213 × 44

292 × 213 × 44

292 × 213 × 44

Strømforbrug
(normal/strømsparetilstand)

277 W/200 W

295 W/208 W

295 W/208 W

295 W/208 W

Strømforbrug i standby,
komm. fra

0,34 W

0,34 W

0,34 W

0,34 W
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Model

EB-2040

EB-2055

EB-2065

EB-2140W

EB-2155W

Opløsning

XGA (1024 x 768)

XGA (1024 x 768)

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

Oprindeligt formatforhold

4:3

4:3

4:3

16:10

16:10

Output for hvidt og
farvet lys (lumen)
normal/strømsparetilstand

4.200/2.700

5.000/3.800

5.500/3.800

4.200/2.700

5.000/3.600

Kontrastforhold

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

Lampe-/laserlevetid (timer)
normal/strømsparetilstand

5.000/10.000

5.000/10.000

5.000/10.000

5.000/10.000

5.000/10.000

Projiceringsforhold
i oprindeligt formatforhold

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

Skalerbar billedstørrelse
(diagonal)

30-300"

30-300"

30-300"

29-280"

29-280"

Zoom

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Lodret keystone
Vandret keystone

Automatisk ±30°
Manuelt ±30°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Manuelt ±30°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Objektivjustering

I/T

I/T

I/T

I/T

I/T

Højttaleroutput

16 watt

16 watt

16 watt

16 watt

16 watt

Tilslutning

VGA-ind x 2, VGA-udg,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB type A, USB type B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

VGA-ind x 2, VGA-udg,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB type A, USB type B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

VGA-ind x 2, VGA-udg,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB type A, USB type B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

VGA-ind x 2, VGA-udg,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB type A, USB type B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

VGA-ind x 2, VGA-udg,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB type A, USB type B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

Lydtilslutning

RCA-par-ind,
stereomini-ind x 2,
stereomini-udg

RCA-par-ind,
stereomini-ind x 2,
stereomini-udg

RCA-par-ind,
stereomini-ind x 2,
stereomini-udg

RCA-par-ind,
stereomini-ind x 2,
stereomini-udg

RCA-par-ind,
stereomini-ind x 2,
stereomini-udg

Netværk

LAN (RJ45) og trådløs LANenhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs LANenhed inkluderet

LAN (RJ45) og trådløs LANenhed inkluderet

LAN (RJ45) og trådløs LANenhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs LANenhed inkluderet

Epsons softwareløsninger

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

Andre funktioner

Startskærm, A/V Mute,
skærmtilpasning,
splitlærred, automatisk
aktiveringssystem,
DICOM-farvetilstand,
DCDi fra Faroudja,
planlægningsfunktion,
Quick Corner-funktion,
pc-fri præsentation,
3-i-1 USB-visning

Startskærm,
præsentationsenhed
med bevægelsesstyring,
A/V Mute, lærredstilpasning,
splitlærred, automatisk
aktiveringssystem,
DICOM-farvetilstand,
DCDi fra Faroudja,
planlægningsfunktion,
fokushjælp,
Keystonekorrektion i realtid,
Quick Corner-funktion,
pc-fri præsentation, 3-i-1
USB-visning, tilslutning med
streaming og deling

Startskærm,
præsentationsenhed
med bevægelsesstyring,
A/V Mute, lærredstilpasning,
splitlærred, automatisk
aktiveringssystem,
DICOM-farvetilstand,
DCDi fra Faroudja,
planlægningsfunktion,
fokushjælp,
Keystonekorrektion i realtid,
Quick Corner-funktion,
3-i-1 USB-visning, pc-fri
præsentation, tilslutning
med streaming og deling

Startskærm, A/V Mute,
skærmtilpasning,
splitlærred, automatisk
aktiveringssystem,
DICOM-farvetilstand,
DCDi fra Faroudja,
planlægningsfunktion,
Quick Corner-funktion,
pc-fri præsentation,
3-i-1 USB-visning

Startskærm,
præsentationsenhed
med bevægelsesstyring,
A/V Mute, lærredtilpasning,
splitlærred, automatisk
aktiveringssystem,
DICOM-farvetilstand,
DCDi fra Faroudja,
planlægningsfunktion,
fokushjælp,
Keystonekorrektion i realtid,
Quick Corner-funktion,
pc-fri præsentation, 3-i-1
USB-visning, tilslutning med
streaming og deling

Støjniveau (dB)
normal/strømsparetilstand

37/28

39/29

37/29

37/29

39/29

Vægt (kg)

4,2

4,3

4,4

4,2

4,3

Mål uden fødder
(B x D x H mm)

377 × 291 × 101

377 × 291 × 101

377 × 291 × 101

377 × 291 × 101

377 × 291 × 101

Strømforbrug
(normal/strømsparetilstand)

316 W/228 W

405 W/323 W

425 W/323 W

316 W/228 W

405 W/323 W

Strømforbrug i standby,
komm. fra

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

EB-2165W

EB-2245U

EB-2250U

EB-2255U

EB-2265U

WXGA (1280 x 800)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

16:10

16:10

16:10

16:10

16:10

5.500/3.800

4.200/3.100

5.000/3.800

5.000/3.800

5.500/3.800

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

5.000/10.000

5.000/10.000

5.000/10.000

5.000/10.000

5.000/10.000

1,38 - 2,28:1

1,57 - 2,58:1

1,38 - 2,28:1

1,38 - 2,28:1

1,38 - 2,28:1

30-300”

45-260"

50-300"

50-300"

50-300"

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

I/T

I/T

I/T

I/T

I/T

16 watt

16 watt

16 watt

16 watt

16 watt

HDBaseT, VGA-ind x 2,
VGA-udg, HDMI x 2,
Composite RCA, USB type
A, USB type B, RS-232C,
MHL (via HDMI 1), Miracast

VGA-ind x 2, VGA-udg,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB type A, USB type B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

VGA-ind x 2, VGA-udg,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB type A, USB type B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

VGA-ind x 2, VGA-udg,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB type A, USB type B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1),
Miracast

HDBaseT, VGA-ind x 2,
VGA-udg, HDMI x 2,
Composite RCA,
USB type A, USB type B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1),
Miracast

RCA-par-ind,
stereomini-ind x 2,
stereomini-udg

RCA-par-ind,
stereomini-ind x 2,
stereomini-udg

RCA-par-ind,
stereomini-ind x 2,
stereomini-udg

RCA-par-ind,
stereomini-ind x 2,
stereomini-udg

RCA-par-ind,
stereomini-ind x 2,
stereomini-udg

LAN (RJ45) og trådløs LANenhed inkluderet

LAN (RJ45) og trådløs LANenhed inkluderet

LAN (RJ45) og trådløs LANenhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs LANenhed inkluderet

LAN (RJ45) og trådløs LANenhed inkluderet

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

Startskærm,
præsentationsenhed
med bevægelsesstyring,
skærmspejling via Miracast,
A/V Mute, lærredstilpasning,
splitlærred, automatisk
aktiveringssystem,
DICOM-farvetilstand,
DCDi fra Faroudja,
planlægningsfunktion,
fokushjælp,
Keystonekorrektion i realtid,
Quick Corner-funktion,
pc-fri præsentation,
3-i-1 USB-visning, tilslutning
med streaming og deling

Startskærm,
præsentationsenhed
med bevægelsesstyring,
A/V Mute, lærredtilpasning,
splitlærred, automatisk
aktiveringssystem,
DICOM-farvetilstand,
DCDi fra Faroudja,
planlægningsfunktion,
fokushjælp,
Keystonekorrektion i realtid,
Quick Corner-funktion,
pc-fri præsentation,
3-i-1 USB-visning, tilslutning
med streaming og deling

Startskærm,
præsentationsenhed
med bevægelsesstyring,
A/V Mute, lærredstilpasning,
splitlærred, automatisk
aktiveringssystem,
DICOM-farvetilstand,
DCDi fra Faroudja,
planlægningsfunktion,
fokushjælp,
Keystonekorrektion i realtid,
Quick Corner-funktion,
pc-fri præsentation,
3-i-1 USB-visning, tilslutning
med streaming og deling
(tilkøb)

Startskærm,
præsentationsenhed
med bevægelsesstyring,
skærmspejling via Miracast,
A/V Mute, lærredstilpasning,
splitlærred, automatisk
aktiveringssystem,
DICOM-farvetilstand,
DCDi fra Faroudja,
planlægningsfunktion,
fokushjælp,
Keystonekorrektion i realtid,
Quick Corner-funktion,
pc-fri præsentation,
3-i-1 USB-visning, tilslutning
med streaming og deling

Startskærm,
præsentationsenhed
med bevægelsesstyring,
skærmspejling via Miracast,
A/V Mute, lærredstilpasning,
splitlærred, automatisk
aktiveringssystem,
DICOM-farvetilstand,
DCDi fra Faroudja,
planlægningsfunktion,
fokushjælp,
Keystonekorrektion i realtid,
Quick Corner-funktion,
pc-fri præsentation,
3-i-1 USB-visning, tilslutning
med streaming og deling

39/29

37/29

39/29

39/29

39/29

4,6

4,6

4,6

4,7

4,7

377 × 291,5 × 110

377 × 291,5 × 110

377 × 291,5 × 110

377 × 291,5 × 110

377 × 291,5 × 110

405 W/323 W

405 W/323 W

405 W/323 W

405 W/323 W

425 W/323 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W
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Model

EB-5510

EB-5520W

EB-5530U

EB-L1100U

EB-L1105U

Opløsning

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

Oprindeligt formatforhold

4:3

16:10

16:10

16:10

16:10

Output for hvidt og
farvet lys (lumen)
normal/strømsparetilstand

5.500/3.700

5.500/3.700

5.500/3.700

6.000/4.200

6.000/4.200

Kontrastforhold

15.000:1

15.000:1

15.000:1

2.500.000:1

2.500.000:1

Lampe-/laserlevetid (timer)
normal/strømsparetilstand

5.000/10.000

5.000/10.000

5.000/10.000

20.000/30.000

20.000/30.000

Projiceringsforhold
i oprindeligt formatforhold

1,27 - 2,59:1

1,26 - 2,30:1

1,26 - 2,3:1

1,44 - 2,32

1,44 - 2,32

Skalerbar billedstørrelse
(diagonal)

50-300"

50-300"

50-300"

50-300"

50-300"

Zoom

Optisk x2

Optisk x1,8

Optisk x1,8

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Lodret keystone
Vandret keystone

Manuelt ±30°
Manuelt ±30°

Manuelt ±30°
Manuelt ±30°

Manuelt ±30°
Manuelt ±30°

Manuelt ±45°
Manuelt ±30°

Manuelt ±45°
Manuelt ±30°

Objektivjustering

± 58 % lodret
± 38 % vandret

± 50 % lodret
± 10 % vandret

± 50 % lodret
± 10 % vandret

± 67 % lodret
± 30 % vandret

± 67 % lodret
± 30 % vandret

Højttaleroutput

10 W

10 W

10 W

10 W

10 W

Tilslutning

VGA-ind, VGA-ud,
5-BNC, 2 x HDMI,
RS-232C, kabelforbundet
fjernforbindelse

VGA-ind, VGA-ud,
5-BNC, 2 x HDMI,
RS-232C, kabelforbundet
fjernforbindelse, HDBaseT,
skærmspejling via Miracast,
USB 2.0 Type A, USB 2.0
Type B (kun service)

VGA-ind, VGA-ud,
5-BNC, 2 x HDMI,
RS-232C, kabelforbundet
fjernforbindelse, HDBaseT,
skærmspejling via Miracast,
USB 2.0 Type A, USB 2.0
Type B (kun service)

HDBaseT, BNC-ind,
HDMI-ind, DVI-ind,
VGA-udg, VGA-ind,
Ethernet-interface
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS-232C

HDBaseT, BNC-ind,
HDMI-ind, DVI-ind,
VGA-udg, VGA-ind,
Ethernet-interface
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS-232C

Lydtilslutning

Stereomini-ind x 2,
stereomini-udg

Stereomini-ind x 2,
stereomini-udg

Stereomini-ind x 2,
stereomini-udg

Stereomini-ind × 3,
Stereomini-ud

Stereomini-ind × 3,
Stereomini-ud

Netværk

LAN (RJ45) og trådløs LANenhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs LANenhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs LANenhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs LANenhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs LANenhed (ekstraudstyr)

Epsons softwareløsninger

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, iProjection
App til iOS, Android og
Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, iProjection
App til iOS, Android og
Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, iProjection
App til iOS, Android og
Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
Webkontrol

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
Webkontrol

Andre funktioner

Digitalt Splitlærred,
planlægningsfunktion,
DICOM-farvetilstand,
objektivforskydningslås,
Quick Corner-funktion,
kabeldæksel medfølger

Digitalt Splitlærred,
planlægningsfunktion,
DICOM-farvetilstand,
objektivforskydningslås,
Quick Corner-funktion,
kabeldæksel medfølger

Digitalt Splitlærred,
planlægningsfunktion,
DICOM-farvetilstand,
objektivforskydningslås,
Quick Corner-funktion,
kabeldæksel medfølger

Laserlyskilde, udskifteligt
objektiv inklusive objektiv
til ultrakort afstand uden
forskydning, kraftig zoom,
fokus og objektivjustering,
splitlærred, punktkorrektion,
buet overflade og
hjørnevægskorrektion,
objektivhukommelse,
indbygget kamera
til farvekalibrering,
4K-forbedring,
360°-installation,
Edge blending, projicering
i portrættilstand

Laserlyskilde, udskifteligt
objektiv inklusive objektiv
til ultrakort afstand uden
forskydning, kraftig zoom,
fokus og objektivjustering,
splitlærred, punktkorrektion,
buet overflade og
hjørnevægskorrektion,
objektivhukommelse,
indbygget kamera
til farvekalibrering,
4K-forbedring,
360°-installation,
Edge blending, projicering
i portrættilstand

Støjniveau (dB)
normal/strømsparetilstand

38/28

38/28

38/28

34/28

34/28

Vægt (kg)

6,7

6,9

6,9

20,1

20,1

Mål uden fødder
(B x D x H mm)

472 x 354 x 134

472 x 354 x 134

472 x 354 x 134

586 x 492 x 211

586 x 492 x 211

Strømforbrug
(normal/strømsparetilstand)

411 W/309 W

411 W/309 W

411 W/309 W

454 W/313 W

454 W/313 W

Strømforbrug i standby,
komm. fra

0,34 W

0,34 W

0,47 W

0,50 W

0,50 W

Model

EB-L1200U

EB-L1300U

EB-L1405U

EB-L1500U

EB-L1505U

Opløsning

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

Oprindeligt formatforhold

16:10

16:10

16:10

16:10

16:10

Output for hvidt og
farvet lys (lumen)
normal/strømsparetilstand

7.000/4.900

8.000/5.600

8.000/5.600

12.000/8.400

12.000/8.400

Kontrastforhold

2.500.000:1

2.500.000:1

2.500.000:1

2.500.000:1

2.500.000:1

Lampe-/laserlevetid (timer)
normal/strømsparetilstand

20.000/30.000

20.000/30.000

20.000/30.000

20.000/30.000

20.000/30.000

Projiceringsforhold
i oprindeligt formatforhold

1,44 - 2,32

1,44 - 2,32

1,44 - 2,32

1,57 - 2,56

1,57 - 2,56

Skalerbar billedstørrelse
(diagonal)

50-300"

50-300"

50-300"

60-500"

60-500"

Zoom

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Lodret keystone
Vandret keystone

Manuelt ±45°
Manuelt ±30°

Manuelt ±45°
Manuelt ±30°

Manuelt ±45°
Manuelt ±30°

Manuelt ±45°
Manuelt ±30°

Manuelt ±45°
Manuelt ±30°

Objektivjustering

± 67 % lodret
± 30 % vandret

± 67 % lodret
± 30 % vandret

± 67 % lodret
± 30 % vandret

± 60 % lodret
± 18 % vandret

± 60 % lodret
± 18 % vandret

Højttaleroutput

10 W

10 W

I/T

I/T

I/T

Tilslutning

HDBaseT, BNC-ind,
HDMI-ind, DVI-ind,
VGA-udg, VGA-ind,
Ethernet-interface
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS-232C

HDBaseT, BNC-ind,
HDMI-ind, DVI-ind,
VGA-udg, VGA-ind,
Ethernet-interface
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS-232C

HDBaseT, BNC-ind,
HDMI-ind, DVI-ind,
VGA-udg, VGA-ind,
Ethernet-interface
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS-232C, HD-SDI

HDBaseT, BNC-ind,
HDMI-ind, DVI-ind,
VGA-udg, VGA-ind,
Ethernet-interface
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS-232C, HD-SDI

HDBaseT, BNC-ind,
HDMI-ind, DVI-ind,
VGA-udg, VGA-ind,
Ethernet-interface
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS-232C, HD-SDI

Lydtilslutning

Stereomini-ind × 3,
Stereomini-ud

Stereomini-ind × 3,
Stereomini-ud

Stereomini-ind × 3,
Stereomini-ud

Stereomini-ind × 3,
Stereomini-ud

Stereomini-ind × 3,
Stereomini-ud

Netværk

LAN (RJ45) og trådløs LANenhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs LANenhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs LANenhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs LANenhed (ekstraudstyr)

LAN (RJ45) og trådløs LANenhed (ekstraudstyr)

Epsons softwareløsninger

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
Webkontrol

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
Webkontrol

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
Webkontrol

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
Webkontrol

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App til iOS,
Android og Chromebooks,
Webkontrol

Andre funktioner

Laserlyskilde, udskifteligt
objektiv inklusive objektiv
til ultrakort afstand uden
forskydning, kraftig zoom,
fokus og objektivjustering,
splitlærred, punktkorrektion,
buet overflade og
hjørnevægskorrektion,
objektivhukommelse,
indbygget kamera
til farvekalibrering,
4K-forbedring,
360°-installation,
Edge blending, projicering
i portrættilstand

Laserlyskilde, udskifteligt
objektiv inklusive objektiv
til ultrakort afstand uden
forskydning, kraftig zoom,
fokus og objektivjustering,
splitlærred, punktkorrektion,
buet overflade og
hjørnevægskorrektion,
objektivhukommelse,
indbygget kamera
til farvekalibrering,
4K-forbedring,
360°-installation,
Edge blending, projicering
i portrættilstand

Laserlyskilde, udskifteligt
objektiv inklusive objektiv
til ultrakort afstand uden
forskydning, kraftig zoom,
fokus og objektivjustering,
splitlærred, punktkorrektion,
buet overflade og
hjørnevægskorrektion,
objektivhukommelse,
indbygget kamera
til farvekalibrering,
4K-forbedring,
360°-installation,
Edge blending, projicering
i portrættilstand

Laserlyskilde, udskifteligt
objektiv, motoriseret zoom,
fokus og objektivjustering,
splitlærred, punktkorrektion,
buet overflade og
hjørnevægskorrektion,
objektivhukommelse,
indbygget kamera
til farvekalibrering,
4K-forbedring,
360°-installation,
Edge blending, projicering
i portrættilstand

Laserlyskilde, udskifteligt
objektiv, motoriseret zoom,
fokus og objektivjustering,
splitlærred, punktkorrektion,
buet overflade og
hjørnevægskorrektion,
objektivhukommelse,
indbygget kamera
til farvekalibrering,
4K-forbedring,
360°-installation,
Edge blending, projicering
i portrættilstand

Støjniveau (dB)
normal/strømsparetilstand

34/28

35/29

35/29

37/30

37/30

Vægt (kg)

20,6

20,7

20,6

20,6

20,6

Mål uden fødder
(B x D x H mm)

586 x 492 x 211

586 × 492 × 211

586 × 492 × 211

586 × 492 × 211

586 × 492 × 211

Strømforbrug
(normal/strømsparetilstand)

566 W/384 W

625 W/417 W

625 W/417 W

908 W/597 W

908 W/597 W

Strømforbrug i standby,
komm. fra

0,50 W

0,50 W

0,50 W

0,50 W

0,50 W
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Tilslutning
1 LAN-port (RJ45: 100Base-TX)

11 Monitorudgangsport (mini D-Sub15-ben)

2 HDBaseT-port (HDBaseT)

12 Lydudgang

3 DVI

13 BNC-indgangsport (5BNC)

4 HDMI-indgangsport

14 RS-232C-port (mini D-Sub 9-ben)

5 Serviceport

15 USB type A

6 Skærmudgang SDI

16 USB type B

7 3G-SDI (EB-L1505/L1500/L1405,
EB-L25000U, EB-Z10000U/Z10005U)

17 Composite-videoindgang

8 Fjernport (stereomini)

19 USB type A til trådløs (tilkøb)

9 Lydindgang

20 DVI-udgang (whiteboard)

10 Computerindgangsport (mini D-Sub15-ben)

21 Sync-ind/udg

18 S-Video

EB-1400-serien
21

10

8 19 14

15

11 17

12 20

16 9 1

4

4

9

Den viste model er EB-1460Ui

EB-1700-serien

17

10

16

Den viste model er EB-1795F
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15

4

9

EB-2000-serien
1

16 9

12 4

4

2

Den viste model er EB-2265U
10

EB-5500-serien

14

10

1

10

11

2

4

11

9

12

4

13

5

14

8

Den viste model er EB-5530U

EB-L1000-serien
1

2

3

9 10 9

5

4

11 12

9

6

13 14

8

Den viste model er EB-L1505U
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Udstyr til en lang række anvendelser
Alle miljøer og alle præsentationer er forskellige, så vi tilbyder en række
udstyr til at opfylde lige præcis dine behov. Fra filtre, lamper, loftsmontering
til lærreder og objektiver gør vi det nemt at tilpasse din projektorpakke,
så den passer til alle omgivelser og ethvert publikum.

Originale lamper fra Epson

Loftsmontering

Garanterer længere visning af de bedste,
mest lysstærke og mest ensartede
billeder med originale lamper fra Epson.
De fremstilles og leveres under strenge
kvalitetskontrolsystemer, der sikrer
den bedste billedkvalitet, maksimerer
pålidelighed, minimerer vedligeholdelse
og sikrer kontinuerlig, omfattende
garantidækning.

Tilpas din projektor perfekt til dit lokale og
sørg for fleksibilitet og sikkerhed med vores
skræddersyede loftsbeslag.

Trådløs LAN-adapter ELPAP10

Højttalere ELPSP02

Afhold hurtige, sikre, trådløse
præsentationer via Multi-PC Projection
eller Epsons iProjection-app ved hjælp
af denne brugervenlige USB-adapter.

Disse kompakte højttalere giver kraftig
lyd til alle mødeløsninger.

EB-1700-serien (ELPMB23/ELPPT01)
EB-2000-serien (ELPMB23)
EB-5500-serien (ELPMB22/ELPMB30)
EB-L1000 serien med loftsmonteringsbeslag
(ELPMB47/ELPMB48)

1
2

Undersøgelse foretaget af Futuresource Consulting Limited i perioden fra 2001 til 2015. / 2Farvelysstyrke (Colour Light Output) målt
i henhold til IDMS 15.4. Farvelysstyrken varierer afhængig af anvendelsesforhold. Førende Epson 3LCD-projektorer til erhverv og
uddannelse sammenlignet med førende DLP-projektorer med 1 chip - baseret på NPD-data for juni 2013 til maj 2014 og PMAforskningsdata for 1. kvartal til 3. kvartal 2013. Du kan få yderligere oplysninger på www.epson.dk/CLO / 3Epson. / 4Whiteboard Selling
af Sommers & Jenkins. / 5Crowne Plaza. / 6Aberdeen Research. / 7Microsoft Office PPC. / 8Cornell University / 9IDC. / 10Gensler 2013
Workplace Study. / 11IBM. / 12Jigsaw24. / 13Kinvey. / 14Information Week State of Unified Communications Report 2014. / 15Garantien er ikke
tilgængelig i alle lande. Kontakt din lokale Epson repræsentant. / 16Fingertouch er ikke tilgængelig på alle modeller / 17Kræver iProjectionapp og internetforbindelse - kun kompatibel med IOS- og Android-enheder, og der kan være begrænsede fildelingsmuligheder. /
18
Miracast™ er tilgængelig på udvalgte enheder, der understøtter Android 4.2+ og Microsoft Windows 8.1+. Intel® WiDi kræver et Intel®
WiDi-aktiveret system, der kører Microsoft Windows 7+. / 19EB-L1505U/EB-L1500U er den første og eneste WUXGA 3LCD-laserprojektor
med 12.000 lumen på markedet pr. december 2015. / 20Ikke alle funktioner fås til alle produkter. Tjek specifikationerne på siderne 24–29.
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Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson.dk.
Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Epson Danmark
Transformervej 6
2860 Søborg
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
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