Εταιρικές λύσεις προβολής

Θέτοντας τα πρότυπα για τα
σύγχρονα επιχειρηματικά
περιβάλλοντα
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Ενίσχυση της συνεργασίας και της
συνδεσιμότητας στους χώρους
συσκέψεων
Επαναπροσδιορίστε τις εταιρικές παρουσιάσεις με βιντεοπροβολείς
που προσφέρουν καταπληκτικές εικόνες μεγάλης οθόνης και σας
διευκολύνουν να επικοινωνήσετε το μήνυμά σας σε οποιοδήποτε
χώρο συσκέψεων, αίθουσα συσκέψεων ή αμφιθέατρο. Σε αντίθεση με
τις επίπεδες οθόνες, οι βιντεοπροβολείς μας προσφέρουν κλιμακωτό
μέγεθος εικόνας για το κοινό σας και προβάλλουν κάθε λεπτομέρεια
με φωτεινά, πολύχρωμα στοιχεία, σε κάθε παρουσίαση.
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Το μέγεθος της οθόνης έχει σημασία

Σύνδεση και παρουσίαση

Αναδείξτε κάθε λεπτομέρεια με εικόνες έως και
500", οι οποίες είναι φωτεινές, δεν γυαλίζουν,
είναι ξεκούραστες στο μάτι και ορατές από
κάθε σημείο της αίθουσας. Σε αντίθεση με τις
επίπεδες οθόνες, δεν υπάρχει σταθερό μέγεθος
εικόνας. Αντί να κάνετε ζουμ και να χάνετε
περιεχόμενο, μπορείτε απλώς να μεγαλώσετε
την οθόνη. Αυτοί οι βιντεοπροβολείς είναι
επιπλέον ελαφριοί, μικροί σε μέγεθος και
φορητοί, με αποτέλεσμα να εγκαθίστανται
εξαιρετικά εύκολα.

Ξεκινήστε την παρουσίαση αμέσως με τους
βιντεοπροβολείς της Epson και εξαλείψτε
τον εκνευρισμό και τις καθυστερήσεις
που δημιουργούνται από τα προβλήματα
στην εγκατάσταση και στη συμβατότητα.
Είναι εύκολο να συνδέσετε συσκευές, να
μοιραστείτε περιεχόμενο και να επιτύχετε τη
συμμετοχή όλων, τόσο στις συσκέψεις όσο
και απομακρυσμένα, μέσω διαδικτύου, με
πλήρη υποστήριξη για στρατηγικές BYOD και
στρατηγικές Ενοποιημένων Επικοινωνιών (UC).

Αληθινά χρώματα

Διαδραστικές λύσεις

Προβάλετε ζωντανές, ακαταμάχητες εικόνες
έως και σε Full HD, ακόμη και σε χώρους με
έντονο φωτισμό, χάρη στην τεχνολογία Epson
3LCD. Ο οπτικός μηχανισμός της οθόνης 3LCD,
ο οποίος βρίσκεται σε κάθε βιντεοπροβολέα
Epson, συνδυάζει υψηλή ανάλυση και υψηλό
λόγο αντίθεσης που προσφέρουν πλούσια
χρώματα και φωτεινότητα τρεις φορές
μεγαλύτερα από τους βιντεοπροβολείς DLP
μονού chip2. Εν συντομία, όποιο κι αν είναι
το θέμα σας, με τους βιντεοπροβολείς Epson,
μπορείτε να δημιουργείτε ομοιόμορφες,
ρεαλιστικές εικόνες που αιχμαλωτίζουν και
εμπνέουν το κοινό.

Οι λύσεις συσκέψεων Epson ενώνουν τους
ανθρώπους, τους χώρους και τις πληροφορίες
σας, για περισσότερη αποτελεσματικότητα
και διάδραση στην επιχείρησή σας. Οι
χώροι των συσκέψεων έχουν εξελιχθεί για
να ενσωματώσουν τα πλεονεκτήματα της
τεχνολογίας, με απλή, αποτελεσματική
κοινή χρήση πληροφοριών, προβολές από
οποιαδήποτε συσκευή και βελτιωμένη
διάδραση που μετατρέπουν τις συσκέψεις σε
παραγωγικές συζητήσεις.
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Δημιουργήστε το βέλτιστο
μέγεθος οθόνης που χαρίζει
εμπειρία αντίστοιχη με εκείνη των
επιτραπέζιων υπολογιστών για όλους.

60" επιφάνεια

προβολής

Η επιφάνεια προβολής
60'' αντιστοιχεί σε
οθόνη 14''

500"
μέγεθος μη
διαδραστικής
επιφάνειας προβολής
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100"

επιφάνεια προβολής

Η επιφάνεια προβολής 100'' αντιστοιχεί σε
οθόνη 25,2''
Με βάση μέγεθος χώρου 4 x 3 μέτρα

Το ιδανικό μέγεθος οθόνης κάθε φορά

Προβολή ενός ξεκάθαρου μηνύματος

Οι εικόνες μας είναι ευκρινείς και κλιμακωτές
έως και τις 100" στα διαδραστικά μας μοντέλα
και έως τις 500" στους βιντεοπροβολείς
εγκατάστασης και, κάτι εξαιρετικά σημαντικό,
περιλαμβάνουν πάντα όλο το περιεχόμενό
σας. Οι επίπεδες οθόνες σάς προσφέρουν ένα
μέγεθος εικόνας και τη δυνατότητα να κάνετε
ζουμ. Τίποτα παραπάνω. Οι βιντεοπροβολείς
μας σας προσφέρουν επιλογή κλιμακωτών
μεγεθών οθόνης που είναι κατάλληλα για
ποικίλους χώρους συσκέψεων, αίθουσες
συσκέψεων, αλλά ακόμα και για μεγαλύτερους
χώρους, όπως αμφιθέατρα.

Αγκαλιάστε το μέλλον των επικοινωνιών
στο γραφείο, με εντυπωσιακά γραφικά
που αιχμαλωτίζουν κάθε κοινό και το
ενσωματώνουν στη σύσκεψη. Μια οθόνη
με μέγεθος που χαρίζει εμπειρία αντίστοιχη
με εκείνη των επιτραπέζιων υπολογιστών
βοηθά στη βελτίωση της ευκρίνειας και τις
αναγνωσιμότητας και ενισχύει τη συμμετοχή
του κοινού, το οποίο μπορεί να δει την οθόνη
από οποιαδήποτε θέση.

Εξαιρετικές εικόνες, χωρίς περιορισμούς

Προστιθέμενη αξία, λύση «όλα σε ένα»

Όποιο και αν είναι το μέγεθος της εικόνας,
μπορείτε να βασίζεστε σε εικόνες εξαιρετικής
ποιότητας με ανάλυση έως και Full HD WUXGA,
ακόμα και σε μεγάλους χώρους με έντονο
φωτισμό. Με πλούσια, ρεαλιστικά χρώματα,
εκπληκτικές λεπτομέρειες και σημαντικά
λιγότερα pixel, τα οποία υπάρχουν στις επίπεδες
οθόνες. Επίσης, δεν υπάρχουν περιορισμοί
στις γωνίες προβολής, δεν υπάρχουν τυφλά
σημεία και η οθόνη δεν γυαλίζει, κάνοντας την
παρουσίασή σας διαθέσιμη σε όλους.

Οι βιντεοπροβολείς μας σας προσφέρουν
πολλά περισσότερα από εκπληκτικές εικόνες
μεγάλης οθόνης. Με ένα μόνο μέρος της
τιμής μιας επίπεδης οθόνης 80", μπορείτε να
δημιουργήσετε μια λύση «όλα σε ένα», με
όλες τις δυνατότητες που έχουν οι οθόνες, οι
λευκοπίνακες και οι πίνακες παρουσιάσεων.
Οι βιντεοπροβολείς μας είναι επίσης πολύ
ελαφρύτεροι, έχουν μικρότερο μέγεθος,
είναι πιο γεροί και ανθεκτικοί σε σχέση με τις
επίπεδες οθόνες, και έτσι, μεταφέρονται εύκολα
από τον ένα χώρο στον άλλο με χαμηλότερο
κόστος εγκατάστασης.

Δώστε σε όλους τις ίδιες ευκαιρίες να μοιραστούν και να συμμετάσχουν, με το
ιδανικό μέγεθος οθόνης για το χώρο συσκέψεών σας.

65''

70''

100''

Με βάση τυπικό μήκος χώρου 6 μέτρων

Το μέγεθος της οθόνης έχει
σημασία
Το κατάλληλο μέγεθος οθόνης για την κάθε αίθουσα μπορεί να
επιφέρει μεγάλες αλλαγές στα επίπεδα συγκέντρωσης, συμμετοχής
και κατανόησης. Σε αντίθεση με τις επίπεδες οθόνες, οι
βιντεοπροβολείς μας παρέχουν κλιμακωτές εικόνες που ταιριάζουν
σε κάθε αίθουσα και προσφέρουν σε όλους την ιδανική προβολή.
Προσφέρουν εμπειρία ισοδύναμη με μια εμπειρία επιφάνειας
εργασίας, χωρίς απώλεια περιεχομένου, ποιότητας ή λεπτομερειών,
από κάθε γωνία προβολής.
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Απρόσκοπτη δυνατότητα
διασύνδεσης και προβολή
Οι τεχνολογίες επικοινωνίας είναι απαραίτητες για κάθε επιτυχημένη
επιχείρηση, αυτό όμως εξαρτάται από το συνδυασμό των καλύτερων
δυνατοτήτων που λειτουργούν απρόσκοπτα μαζί για να παρέχουν μια
αποδοτική λύση. Οι βιντεοπροβολείς Epson το καθιστούν αυτό δυνατό
με ολοκληρωμένη δυνατότητα διασύνδεσης στο χώρο της σύσκεψης
ή από απομακρυσμένες τοποθεσίες, με εύκολη εγκατάσταση και
ποικιλία δυνατοτήτων που διευκολύνουν την κοινή χρήση
πληροφοριών.

Κάνετε την εγκατάσταση εύκολη

Απρόσκοπτη παρουσίαση

Εύκολη πρόσβαση στις λειτουργίες

Εξοικονομήστε χρόνο και εξαλείψτε τις
επιπλοκές με τις εφαρμογές Epson EasyMP
που υποστηρίζουν πλήρως τη στρατηγική
BYOD. Η εφαρμογή EasyMP διευκολύνει
την ενσωμάτωση περιεχομένου από πολλά
smartphone, tablet και υπολογιστές, για
συσκέψεις και παρουσιάσεις. Ενσωματώστε
περιεχόμενο εύκολα σε υπάρχουσες δομές IT με
μια ευρεία γκάμα δυνατοτήτων διασύνδεσης,
συμπεριλαμβανομένου του HDBaseT και του
Ασύρματου LAN.

Βελτιώστε το στιλ των παρουσιάσεών σας,
εξαλείψτε τους περισπασμούς και διασφαλίστε
την ομαλή διεξαγωγή των συσκέψεων με την
Παρουσίαση με κινήσεις. Αυτό σας δίνει την
ευελιξία να πραγματοποιείτε παρουσιάσεις
μέσω απλών κινήσεων των χεριών σας.

Αποκτήστε πρόσβαση στις δυνατότητες και
τα στοιχεία ελέγχου του βιντεοπροβολέα,
μέσω μιας ενιαίας αρχικής οθόνης, ενός
πίνακα εργαλείων με εύκολη πρόσβαση που
εμφανίζει τις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε
συχνότερα, σας επιτρέπει να αλλάζετε πηγές και
πολλά άλλα, ενώ παράλληλα διασφαλίζει την
απρόσκοπτη διεξαγωγή των παρουσιάσεων και
των παραδόσεών σας.

Αντικατοπτρισμός οθόνης
Εξοικονομήστε χρόνο με αποστολή και ροή
περιεχομένου απευθείας από τη συσκευή σας
στο βιντεοπροβολέα, χρησιμοποιώντας τη
δυνατότητα αντικατοπτρισμού οθόνης.

Ενθάρρυνση της συμμετοχής
Συνδέστε έως και 50 υπολογιστές, προβάλετε
περιεχόμενο ταυτόχρονα από έως και τέσσερις
συσκευές, μοιραστείτε πληροφορίες και
αλληλεπιδράστε με όλους όσους βρίσκονται
στο δίκτυό σας, απομακρυσμένα ή στο χώρο
της σύσκεψης, με το Epson Multi-PC Projection.
Χρησιμοποιήστε την τελευταία τεχνολογία NFC
κοινής χρήσης αρχείων σε κινητά τηλέφωνα,
για εύκολη πρόσβαση στις πληροφορίες που
φέρνει κάθε συμμετέχων.
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Παρακολούθηση και έλεγχος
Χειριστείτε ένα ολόκληρο σύνολο
βιντεοπροβολέων με κεντρική παρακολούθηση
και έλεγχο. Επιλέξτε και αποστείλετε
πληροφορίες στους βιντεοπροβολείς
του συνόλου σας, εξοικονομήστε
χρόνο και χρήματα ενεργοποιώντας και
απενεργοποιώντας βιντεοπροβολείς σε
συγκεκριμένους χρόνους, παρακολουθήστε
τους κύκλους συντήρησης, και στείλτε ακόμα
και ειδοποιήσεις, για να διασφαλίσετε ότι όλα θα
είναι έτοιμα όταν ξεκινήσει η σύσκεψη.

80

%

των επιχειρήσεων στην
Ευρώπη υποστηρίζουν
ότι η νέα τεχνολογία
υποστηρίζει την
καλύτερη συνεργασία3

Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα χαρακτηριστικά σε όλα τα προϊόντα, ελέγξτε τις προδιαγραφές στις σελίδες 24–29.
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Αληθινά χρώματα, υπέροχες
λεπτομέρειες
Η τεχνολογία 3LCD που διαθέτουμε προσφέρει εικόνες με ανάλυση έως και
Full HD, με πλούσια, ρεαλιστικά χρώματα και επίπεδα φωτεινότητας που
κάνουν τις συζητήσεις ξεκάθαρες και ευχάριστες, ακόμα και σε χώρους με
έντονο φωτισμό. Οι εικόνες είναι τρεις φορές φωτεινότερες σε σχέση με τους
βιντεοπροβολείς DLP μονού chip2 και το επίπεδο της ποιότητας, της ευελιξίας
και της δημιουργικής ελευθερίας είναι πολύ υψηλότερο από αυτό των
επίπεδων οθονών.

3 φορές
μεγαλύτερη
φωτεινότητα σε
σχέση με τους
βιντεοπροβολείς DLP
μονού chip
2
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Υψηλή φωτεινότητα
Ενισχύστε τη συμμετοχή, ζωντανεύοντας τα
θέματά σας με τις πιο φωτεινές και πολύχρωμες
εικόνες. Είναι εύκολο να μετρήσετε τη
φωτεινότητα των βιντεοπροβολέων μας, καθώς
αναφέρουμε τα πραγματικά επίπεδα λευκής και
έγχρωμης εικόνας. Συνεπώς, όποιο και αν είναι
το θέμα σας, μπορείτε να βασίζεστε στο ίδιο
επίπεδο φωτεινότητας για όλο το περιεχόμενό
σας, σε ολόκληρη την οθόνη.

Ποιότητα με τη συμβολή της τεχνολογίας
Η τεχνολογία 3LCD που διαθέτουμε συνδυάζει
υψηλή ανάλυση, φωτεινότητα έως 12.000
lumen και πλούσια χρώματα που παράγουν
ζωντανές, ακαταμάχητες εικόνες ακόμη και
σε τάξεις με έντονο φωτισμό. Τα οπτικά
πλαίσια στερεάς κατάστασης 3 chip μέσα σε
κάθε βιντεοπροβολέα επιτρέπουν την ομαλή
ανάμειξη για καλαίσθητες και σταθερές εικόνες.

Τεχνολογία Epson 3LCD – τρεις φορές
φωτεινότερη από την ανταγωνιστική
τεχνολογία2

Συμβατικοί βιντεοπροβολείς με χρήση
τεχνολογίας DLP μονού chip

Υψηλότερος λόγος αντίθεσης, εκπληκτική
ευκρίνεια
Προβάλετε κάθε λεπτομέρεια ακόμα και στις
μεγαλύτερες οθόνες με υψηλούς λόγους
αντίθεσης, έως και 2.500.000:1. Αυτό σημαίνει
ότι το φωτεινότερο λευκό είναι 2.500.000
φορές πιο φωτεινό από το πιο σκούρο μαύρο,
ένα επίπεδο διαφοράς που ζωντανεύει
το περιεχόμενο με εξαιρετικά πλούσιες,
πεντακάθαρες λεπτομέρειες.

Full HD για απόλυτη ευκρίνεια
Οι βιντεοπροβολείς Full HD WUXGA που
διαθέτουμε αναπαράγουν κάθε λεπτομέρεια,
αυξάνοντας την ευκρίνεια σε κάθε διδακτική
δραστηριότητα. Το ευκρινέστερο κείμενο και
οι εικόνες υψηλής ανάλυσης δεν καταπονούν
τα μάτια και μεταβιβάζουν το μήνυμα, είτε σε
στενή διάδραση με μια μικρή ομάδα είτε όταν
υπάρχει μεγαλύτερο ακροατήριο σε κάποιο
αμφιθέατρο.

2

Απόδοση laser
Οι βιντεοπροβολείς laser προσφέρουν ποιότητα
και ευελιξία νέας γενιάς με εξαιρετικές εικόνες
και φωτεινότητα έως και 12.000 lm. Αυτοί οι
βιντεοπροβολείς διαθέτουν πίνακες LCD και
τροχό φωσφόρου από ανόργανο υλικό που
έχουν κορυφαία αντοχή στη θερμότητα και το
φως και παρέχουν εικόνες άψογης ποιότητας
για εξαιρετικά μεγάλες περιόδους.
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Ενώνοντας τους ανθρώπους, τους
χώρους και τις πληροφορίες
Οι λύσεις για τις συσκέψεις της Epson δίνουν σε όλους τη δυνατότητα
να συνδεθούν, να μοιραστούν πληροφορίες και να συμμετέχουν σε
συσκέψεις γρήγορα και εύκολα. Ο τρόπος με τον οποίο
αλληλεπιδρούμε στο χώρο εργασίας μας αλλάζει και εμείς
ενσωματώνουμε τις νέες τεχνολογίες για να προσφέρουμε σε όλους
εύκολη πρόσβαση στις συσκέψεις, είτε από κοντά είτε από
απομακρυσμένες τοποθεσίες στο δίκτυο και, επιπλέον, τους
επιτρέπουμε να συμμετέχουν σε πραγματικό χρόνο σε διαδραστικές
συζητήσεις που πληροφορούν και κινητοποιούν τους συμμετέχοντες.

Μετατρέψτε τις συσκέψεις σε
αποτελέσματα
Οι μη αποδοτικές συσκέψεις μπορεί να είναι
πηγή έντονου εκνευρισμού και χαμένου χρόνου.
Οι λύσεις μας εξαλείφουν αυτό το πρόβλημα
επειδή κάνουν την εγκατάσταση γρήγορη
και εύκολη, παρέχουν αξιόπιστη σύνδεση
σε πληθώρα συσκευών και τοποθεσιών και
παρέχουν εξαιρετικές εικόνες, τις οποίες
μπορείτε να επεξεργαστείτε, να αποθηκεύσετε
και να τις μοιραστείτε για μελλοντική χρήση.

Ενοποιήστε τις επικοινωνίες
Η κοινή χρήση των γνώσεων είναι βασικό
στοιχείο της ανάπτυξης των επιχειρήσεων
στο νέο κόσμο των εταιρικών επικοινωνιών.
Η συνεργασία είναι πιο εύκολη όταν μπορείτε
να συνδέσετε τη συσκευή σας γρήγορα και
εύκολα και να μοιραστείτε ιδέες με τους
συναδέλφους σας στο δίκτυο. Αυτό επιτρέπει
μεγαλύτερη ευελιξία και ενθαρρύνει την
αποδοτικότερη εργασία.

Δημιουργήστε και καινοτομήστε

20

%

Οι άνθρωποι συγκρατούν λιγότερο από το
20% των πληροφοριών που
παρουσιάζονται μέσω διαφανειών4.
Οι συζητήσεις σε διαδραστικούς λευκοπίνακες
έχουν ως αποτέλεσμα:
50% περισσότερο αποτελεσματικές
συζητήσεις 29% λιγότερο χρόνο για
παραγωγικό αποτέλεσμα 15% πιο σύντομο
μέσο όρο κύκλου πωλήσεων6
Οι εργαζόμενοι αναφέρουν τις μη αποδοτικές
συσκέψεις ως τη μοναδική μεγαλύτερη αιτία
χαμένου χρόνου7.
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74

%

των ανθρώπων δηλώνουν ότι η οπτική
επαφή είναι η κορυφαία μη λεκτική
ένδειξη για μια σύσκεψη με θετικό
αποτέλεσμα5.

Κοινή χρήση πληροφοριών

4 φoρές 75

%

Επιχειρήσεις που προσφέρουν στους
εργαζόμενους επιλογή στον τρόπο της
εργασίας τους αναπτύσσονται 4 φορές
γρηγορότερα8.

37

των επιχειρήσεων στην Ευρώπη
συμφωνούν ότι η νέα τεχνολογία
υποστηρίζει την καλύτερη
συνεργασία3.

Εργαζόμενοι σε χώρους εργασίας που
παρέχουν κοινούς χώρους για συνεργασία
αναφέρουν μεγαλύτερη απόδοση10.

%

Το 2015 το εργατικό δυναμικό που
μετακινείται συχνά θα αποτελεί το 37% του
παγκόσμιου εργατικού δυναμικού9.

Συνεργαστείτε αποδοτικότερα

92

80

%

%

των Διευθυντών Τμημάτων Ανθρώπινου
Δυναμικού κατατάσσουν την κοινή χρήση
γνώσεων ως προτεραιότητα για τα
επόμενα 3-5 χρόνια11.

των επιχειρήσεων στην Ευρώπη
υποστηρίζουν ότι η νέα τεχνολογία
υποστηρίζει την καλύτερη συνεργασία3.

62

%

των επιχειρήσεων δηλώνουν ότι η
βελτίωση της συνεργασίας των
εργαζομένων είναι το ισχυρότερο κίνητρο
για τις Ενοποιημένες Επικοινωνίες14.

249

%

αύξηση στον αριθμό των προσωπικών συσκευών
που χρησιμοποιήθηκαν για να υποστηρίξουν την
ευέλικτη εργασία το 201312.

50

%

Μέχρι το 2017, οι μισοί εργοδότες θα απαιτούν
από τους εργαζόμενους να χρησιμοποιούν δικές
τους συσκευές για την εργασία τους13.

Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα χαρακτηριστικά σε όλα τα προϊόντα, ελέγξτε τις προδιαγραφές στις σελίδες 24–29
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Διατηρήστε τους ρυθμούς
εργασίας στην επιχείρηση
Απολαύστε εξαιρετική υποστήριξη και απόλυτη σιγουριά με το
Epson CoverPlus365. Οι δυνατότητες ποικίλουν από τις συμβουλές
πριν από την πώληση και την αντικατάσταση προϊόντων μέχρι την
υποστήριξη μετά την πώληση. Θα μπορείτε να επικοινωνείτε με τους
ειδικούς και με το δίκτυο κέντρων σέρβις μας, καθώς και να έχετε
εκπαίδευση συντήρησης στην έδρα σας και προτεραιότητα στην
υποστήριξη.

1.	Ο συνεργάτης της Epson κατανοεί τις
επιχειρηματικές σας ανάγκες

2.	Ο συνεργάτης της Epson προσδιορίζει τις
καλύψεις της συμφωνίας

Ο συνεργάτης μας θα σας βοηθήσει να
προσδιορίσετε τις απαιτήσεις σας, το μοντέλο
του βιντεοπροβολέα και τον αριθμό των
μονάδων* που ταιριάζουν στην επιχείρησή σας.

Μετά τη συμφωνία ο συνεργάτης μας θα
προωθήσει το αίτημά σας.

€

Οι βιντεοπροβολείς σας παραδίδονται,
ρυθμίζονται και εγκαθίστανται ανάλογα με τις
απαιτήσεις της επιχείρησής σας.

4.	Δηλώστε τα προϊόντα σας και ζητήστε το
πακέτο αντικατάστασης

5.	Η Epson θα επικοινωνήσει μαζί σας για να
κανονίσετε μια εκπαίδευση στην έδρα σας

Απλά καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης
πελατών της Epson για να δηλώσετε τους
βιντεοπροβολείς σας και ζητήστε το προϊόν
αντικατάστασης.

Η Epson θα επικοινωνήσει μαζί σας για να
κανονίσετε μια εκπαίδευση προληπτικής
συντήρησης στην έδρα σας.

6.	Τα προϊόντα αντικατάστασης σάς
αποστέλλονται

7.	Απολαύστε συνεχή υποστήριξη με το
CoverPlus365

Ο βιντεοπροβολέας αντικατάστασης και, όπου
ισχύει, η λάμπα και το φίλτρο, θα σταλούν
απευθείας σε εσάς με την ολοκλήρωση
οποιασδήποτε εκπαίδευσης.

Θα λαμβάνετε συνεχή βοήθεια και υποστήριξη
365 ημέρες το χρόνο, κάτι που έχει ως
αποτέλεσμα ελάχιστο χρόνο εκτός λειτουργίας
λόγω σέρβις και επισκευών.

*Ελάχιστη ποσότητα που απαιτείται για να έχετε δικαίωμα για το CoverPlus365.
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3.	Οι βιντεοπροβολείς σας
παραδίδονται και εγκαθίστανται

Ολοκληρωμένη υποστήριξη

Ισχυρότερες συνδέσεις

Αυθεντικές λάμπες Epson

Η προαιρετική μας εγγύηση CoverPlus365
προσφέρει υποστήριξη κυριολεκτικά όλο
το 24ωρο για να καλύπτει σχεδόν κάθε
ενδεχόμενο. Αυτό το εξαιρετικό πρόγραμμα
έχει σχεδιαστεί για να μπορείτε να κάνετε
παρουσιάσεις με μια γκάμα χαρακτηριστικών,
όπως άμεση πρόσβαση σε εκπαιδευμένους
ειδικούς, και συμβουλές και υποστήριξη,
πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την πώληση.
Προσφέρει επίσης βιντεοπροβολείς
αντικατάστασης, λάμπες και φίλτρα για
εκπαίδευση αντικατάστασης και συντήρησης
στην έδρα του πελάτη.

Η δυνατότητά μας να εξυπηρετούμε σε
μεγάλη κλίμακα μάς δίνει την ευχέρεια
να ανταποκρινόμαστε και να αντιδρούμε
πολύ γρήγορα σε περίπτωση που μας
χρειάζεστε. Συνεργαζόμαστε πολύ στενά
με τους δικτυακούς συνεργάτες μας, ενώ το
πολυάριθμο προσωπικό πωλήσεων, καθώς και
οι αφοσιωμένοι τελικοί χρήστες και οι εταιρικές
ομάδες σάς προσφέρουν ένα μεγάλο δίκτυο
σημείων επικοινωνίας για όλα τα ζητήματα
πωλήσεων, εξυπηρέτησης και παροχής
συμβουλών.

Οι αυθεντικές λάμπες Epson προσφέρουν
υψηλή φωτεινότητα και εξαιρετικά χρώματα,
που εξασφαλίζουν μέγιστη απόδοση και
ποιότητα. Οι λάμπες κατασκευάζονται και
μεταφέρονται σε συνθήκες αυστηρών
συστημάτων ελέγχου ποιότητας, ώστε να
διασφαλίζεται η μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς
προβλήματα.

Ποιότητα με αξιοπιστία
Απόλυτη σιγουριά
Οι τυπικές εγγυήσεις μας είναι ένα ακόμη
σημείο στο οποίο η Epson διαφέρει από τους
άλλους κατασκευαστές βιντεοπροβολέων,
καλύπτοντάς σας για 3 ή 5 χρόνια (ανάλογα με
το προϊόν) ή 20.000 ώρες χρήσης, όποιο από τα
δύο προκύψει πρώτο15.

Όλοι οι βιντεοπροβολείς μας είναι σχεδιασμένοι
ώστε να διαρκούν και να προσφέρουν άψογη,
σταθερή απόδοση με ελάχιστη συντήρηση.
Όλα τα μέρη των βιντεοπροβολέων έχουν
σχεδιαστεί και κατασκευαστεί κάτω από
συνθήκες ακριβείας ώστε να διασφαλίζεται η
μεγάλη διάρκεια ζωής και η εύκολη συντήρηση
και αντικατάσταση, από τα laser (έως 56.000
ώρες) μέχρι τα προηγμένα φίλτρα μας (έως
30.000 ώρες).

Εκτεταμένη
κάλυψη με έως και

20.000
ώρες χρήσης15

Το CoverPlus365 δεν είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες. Επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο της Epson για λεπτομέρειες.
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Εξαιρετικά μικρή απόσταση προβολής

Δυναμικοί διαδραστικοί
βιντεοπροβολείς που
ενθαρρύνουν τη συνεργασία
Μετατρέψτε τις συσκέψεις σε μια πραγματική εμπειρία συνεργασίας με
αυτές τις έξυπνες, διαδραστικές ολοκληρωμένες λύσεις για χώρους
συσκέψεων, οι οποίες υποστηρίζουν τις Ενοποιημένες Επικοινωνίες, τις
στρατηγικές BYOD και εξαλείφουν την ανάγκη για ξεχωριστούς
λευκοπίνακες και πίνακες παρουσιάσεων. Προβάλετε περιεχόμενο Full
HD σε κλιμακωτή οθόνη έως και 100" και φέρτε τους συναδέλφους σας
κοντά με διάδραση μέσω υπολογιστών και επικοινωνία από
επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή μέσω Skype για επιχειρήσεις.
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Συμμετοχή από πολλές τοποθεσίες

Βελτίωση της επικοινωνίας

Απλοποίηση της συμμετοχής

Πραγματοποιήστε συσκέψεις με εκτεταμένη
διάδραση μέσω υπολογιστών και διαδικτυακής
επικοινωνίας από σταθερό υπολογιστή,
χρησιμοποιώντας το Skype για επιχειρήσεις.
Μειώστε τα έξοδα των μετακινήσεων και
φτάστε ακόμα πιο μακριά με την εύκολη
δυνατότητα διασύνδεσης από απομακρυσμένες
τοποθεσίες και χρησιμοποιήστε τη λειτουργία
προβολής σε πολλαπλούς υπολογιστές για να
πραγματοποιείτε παρουσιάσεις από το σπίτι σας
στο δίκτυο.

Μετατρέψτε τις συσκέψεις σε ζωντανές
συζητήσεις με δύο διαδραστικές γραφίδες στην
οθόνη και έλεγχο με το δάκτυλο16 σε ολόκληρη
την οθόνη, και προβάλετε περιεχόμενο
σε οποιαδήποτε επίπεδη επιφάνεια,
συμπεριλαμβανομένης της επιφάνειας ενός
τραπεζιού. Συζητήστε και αναπτύξτε ιδέες,
στη συνέχεια, εκτυπώστε τα αποτελέσματα ή
προωθήστε έγγραφα με e-mail απευθείας στις
επαφές του MS Outlook με υποστήριξη LDAP.

Προωθήστε την ελευθερία και την ευελιξία
για τη δυνατότητα διασύνδεσης υπολογιστών
στο γραφείο με τη Σύνδεση απομακρυσμένης
επιφάνειας εργασίας, συμπεριλαμβανομένης
της δυνατότητας διασύνδεσης πληκτρολογίου
USB, χωρίς απώλεια της διαδραστικότητας με το
άγγιγμα του δακτύλου.

Σειρά EB-1400
EB-1440Ui, EB-1450Ui, EB-1460Ui
EB-1460Ui
Full HD με κλιμακωτή οθόνη έως και 100"
Ανάλυση WUXGA, 4.400 lm
Διαδραστικότητα με αφή και με δύο
μαρκαδόρους
Σύνδεση απομακρυσμένης επιφάνειας
εργασίας
Λειτουργία κοινής χρήσης λευκοπίνακα
Διπλή είσοδος HDMI για ψηφιακό περιεχόμενο
εικόνας και ήχου
Αντικατοπτρισμός οθόνης
Διάδραση με πολλές οθόνες
Τοπική και απομακρυσμένη δυνατότητα
διασύνδεσης μέσω LAN, Wi-Fi
Διαιρούμενη οθόνη
Λογισμικό Multi-PC Projection
Τυπική δυνατότητα ασύρματης διασύνδεσης

Περισσότερη ευελιξία και αξία
Δημιουργήστε ζωντανές, επαγγελματικές
παρουσιάσεις με πλούσιες, φωτεινές,
ρεαλιστικές εικόνες και ανάλυση Full HD
καλύτερη από την ανάλυση 1080p WUXGA.
Επιτύχετε κλιμακωτή οθόνη έως και 100" και
ενθαρρύνετε τη συνεργασία με μια σειρά από
δυνατότητες, όπως η ταυτόχρονη χρήση δύο
βιντεοπροβολέων για τη δημιουργία μιας
γιγάντιας διαδραστικής οθόνης που προσφέρει
ακόμα μεγαλύτερο χώρο εργασίας.
Αύξηση της λειτουργικότητας του
λευκοπίνακα
Συνδέστε το λευκοπίνακά σας στην έξοδο
DVI και προβάλετε την εικόνα σε μια μεγάλη
δευτερεύουσα οθόνη. Προβάλετε και
προσθέστε περιεχόμενο απευθείας από έως
και 15 φορητούς υπολογιστές ή tablet, μέσω
ενός προγράμματος περιήγησης στο web,
και στη συνέχεια, αποθηκεύστε, αποστείλετε
ή εκτυπώστε το. Η λειτουργικότητα του
λευκοπίνακα μπορεί να ασφαλιστεί με κωδικό
πρόσβασης.

Εξοικονόμηση ενέργειας, διατήρηση της
ασφάλειας
Οι λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
περιλαμβάνουν δυναμικό έλεγχο λάμπας για
την αυτόματη προσαρμογή της φωτεινότητας
στις εκάστοτε συνθήκες και λειτουργία σίγασης
εικόνας που χαμηλώνει το φωτισμό της
λάμπας κατά 70% σε παύσεις ή συζητήσεις.
Αποκτήστε καλύτερη αίσθηση της κατάστασης
του βιντεοπροβολέα, ορίστε χρόνους
ενεργοποίησης και απενεργοποίησης, και
αποστείλετε ακόμα και μηνύματα JPEG με
το EasyMP Network Monitor. Παραμείνετε
ασφαλείς με δυνατότητες όπως η ασύρματη
ασφάλεια, τα κρυπτογραφημένα δεδομένα και
η κοινή χρήση αρχείων.

Απολαύστε υψηλή αξιοπιστία
Διατηρήστε χαμηλό συνολικό κόστος κτήσης,
απολαύστε σιγουριά με τη δοκιμασμένη και
αξιόπιστη εγγύηση CoverPlus365 της Epson και
αποκτήστε μεγάλο πρόγραμμα συντήρησης
λάμπας και φίλτρου αέρα με έως και 10.000
ώρες στην οικονομική λειτουργία.

Σύνδεση με φορητές συσκευές
Οι λύσεις μας υποστηρίζουν τις πιο
συνηθισμένες διασυνδέσεις IT και διευκολύνουν
την κοινή χρήση περιεχομένου απευθείας από
έξυπνες συσκευές iOS και Android.
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Εξαιρετική φορητότητα

Έξυπνη υπερφορητή
παρουσίαση – οπουδήποτε
Δημιουργήστε γρήγορα εξαιρετικές εικόνες Full HD σε οποιοδήποτε χώρο
εργασίας με αυτούς τους πολύ λεπτούς βιντεοπροβολείς που μπορούν να
τοποθετηθούν μέσα στη θήκη του φορητού σας υπολογιστή και έχουν
βάρος μόνο 1,8 κιλά. Δημιουργήστε κλιμακωτό μέγεθος οθόνης έως και
300" για να ταιριάζει με το μέγεθος της αίθουσας και διασφαλίστε ότι όλοι
βλέπουν άψογα.
Φωτεινές εικόνες υψηλής ανάλυσης

Εύκολη εγκατάσταση, απόλυτος έλεγχος

Επικοινωνήστε το μήνυμά σας καθαρά
με εξαιρετική ποιότητα εικόνας, ακόμα
και σε περιβάλλοντα με έντονο φωτισμό.
Η τεχνολογία 3LCD μας προσφέρει εξίσου
υψηλής ποιότητας λευκή και έγχρωμη
εικόνα έως και στα 3.200 lumen, με πλούσια,
ρεαλιστικά χρώματα και λεπτομέρειες υψηλής
ανάλυσης. Προβολή πανοραμικού υλικού
από φορητούς υπολογιστές με ανάλυση έως
και Full HD.

Προβάλετε τέλειες εικόνες από οποιοδήποτε
σημείο με τη λειτουργία αυτόματης
κατακόρυφης και οριζόντιας διόρθωσης
keystone και τη λειτουργία προσαρμογής
στην οθόνη. Ξεκινήστε χωρίς καθυστερήσεις
με τη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης
μόλις συνδέσετε τη συσκευή σας και με την
αυτόματη αναζήτηση και ανίχνευση πηγής
εισόδου. Ο λόγος μικρής απόστασης προβολής
προβάλλει μεγάλες εικόνες από κοντινή
απόσταση, έτσι ώστε ο βιντεοπροβολέας να
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρούς χώρους.
Επίσης, η μπροστινή απαγωγή ανεμιστήρα
επιτρέπει στους ακροατές να κάθονται πίσω
από το βιντεοπροβολέα, καθώς ο μπροστινός
αεραγωγός κατευθύνει τη θερμότητα
μακριά τους.

Συνδεθείτε με το ακροατήριό σας
Η τεχνολογία NFC διευκολύνει τη σύνδεση
με μια έξυπνη συσκευή Android και την
προβολή περιεχομένου ασύρματα μέσω της
εφαρμογής Epson iProjection. Ενσωματώστε
υψηλής ποιότητας περιεχόμενο βίντεο και ήχου
από φορητές συσκευές, ενώ ταυτόχρονα τις
φορτίζετε με υποστήριξη MHL.

Συνδέστε τη φορητή σας συσκευή στο δίκτυο του
βιντεοπροβολέα
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Σειρά EB-1700
EB-1780W, EB-1781W, EB-1785W, EB-965H

EB-1795F
3.200 lm με ανάλυση Full HD 1080p
Εφαρμογή Epson iProjection για δυνατότητα
ασύρματης διασύνδεσης με smartphone ή
tablet
Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone
Αυτόματη προσαρμογή οθόνης (δεν διατίθεται
στον EB-1780W)
Παρουσίαση με κινήσεις
NFC
Είσοδοι VGA, USB, HDMI

Ελαφρύς και μικρός

1,8 κιλά

Σύγκριση, αντίθεση, έλεγχος
Προβάλετε δύο πηγές δεδομένων τη μία
δίπλα στην άλλη ταυτόχρονα με τη λειτουργία
διαίρεσης οθόνης. Χρησιμοποιήστε την
Παρουσίαση με κινήσεις για να διατηρήσετε
την προσοχή του κοινού και προχωρήστε την
παρουσίαση απευθείας από την εικόνα που
προβάλλεται στην οθόνη, διασφαλίζοντας έτσι
την ομαλή εξέλιξη της παρουσίασής σας (δεν
διατίθεται στον EB-1780W).

Παρουσιάσεις χωρίς τη χρήση υπολογιστή
Ενσωματωμένο ασύρματο LAN
Διαιρούμενη οθόνη
Αντικατοπτρισμός οθόνης
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Αίθουσα συσκέψεων

Ευελιξία με εξαιρετική
δυνατότητα διασύνδεσης
Μεταφέρετε μαζί σας εκπληκτικές, κλιμακωτές εικόνες
μεγάλης οθόνης με ανάλυση Full HD, σε οποιοδήποτε μεγάλο
χώρο συσκέψεων. Δημιουργήστε το ιδανικό μέγεθος εικόνας
για το περιβάλλον της σύσκεψης και παρουσιάστε εύκολα και
έξυπνα το περιεχόμενο της επιλογής σας με μια σειρά από
συσκευές, χρησιμοποιώντας την αρχική οθόνη.
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Σειρά EB-2000
EB-2040, EB-2055, EB-2065, EB-2140W,
EB-2155W, EB-2165W, EB-2245U,
EB-2250U, EB-2255U, EB-2265U
EB-2265U

Προβάλετε εικόνες που ξεχωρίζουν

Συνδεθείτε

HDBaseT

Αυξήστε την ποιότητα και την ευκρίνεια με
λόγο αντίθεσης 15.000:1 και εικόνες Full HD.
Μοιραστείτε πλούσια, ρεαλιστικά χρώματα
και λεπτομέρειες υπό οποιεσδήποτε συνθήκες
φωτισμού με ανάλυση έως και WUXGA για
μορφή που υπερβαίνει την ευρεία οθόνη και
προσαρμόζεται εύκολα στο περιεχόμενο των
περισσότερων φορητών υπολογιστών.

Προσθέστε περιεχόμενο υψηλής ανάλυσης με
2 θύρες HDMI, μεταφέρετε περιεχόμενο μικρών
συσκευών σε μεγάλη οθόνη με υποστήριξη MHL
και απολαύστε την απλότητα που προσφέρουν
η συνδεσιμότητα LAN, η δυνατότητα σύνδεσης
HDBaseT ενός καλωδίου, καθώς και η σύνδεση
Wi-Fi. Συνδέστε έως και 50 υπολογιστές
με το λογισμικό προβολής από πολλούς
υπολογιστές Multi-PC, πραγματοποιήστε
ασύρματες παρουσιάσεις από έξυπνες
συσκευές iOS και Android με την εφαρμογή
iProjection17 ή χρησιμοποιήστε τη λειτουργία
αντικατοπτρισμού οθόνης μέσω Miracast18.

Κλιμακωτό μέγεθος οθόνης έως και 300"
5.500 lm, Full HD WUXGA
Ασύρματο LAN
2 θύρες HDMI (1x MHL), HDBaseT
Δυνατότητα προβολής από πολλούς
υπολογιστές και λειτουργία διαιρούμενης
οθόνης
Αυτόματη διόρθωση keystone και
προσαρμογή οθόνης
Αντικατοπτρισμός οθόνης
Έως 10.000 ώρες διάρκεια ζωής της λάμπας
στην οικονομική λειτουργία
Παρουσίαση με κινήσεις

Αφήστε πίσω τις επίπεδες οθόνες
Με κλιμακωτή εικόνα έως και 300", οι λύσεις
μας για χώρους συσκέψεων προσαρμόζονται
εύκολα σε κάθε χώρο και προσφέρουν σε
όλους τους συμμετέχοντες καθαρή, λεπτομερή
εικόνα ολόκληρης της οθόνης που δεν γυαλίζει

Προβάλετε εξαιρετικές εικόνες με άνεση
Ξεκινήστε την παρουσίασή σας γρήγορα και
εύκολα και προβάλετε τέλειες εικόνες με τη
βοήθεια εστίασης της αυτόματης διόρθωσης
keystone και τη λειτουργία προσαρμογής στην
οθόνη. Βεβαιωθείτε ότι θα είστε έτοιμοι με την
αυτόματη ενεργοποίηση κατά τη σύνδεση της
συσκευής σας.

Αποκτήστε τον έλεγχο
Πραγματοποιήστε ακόμα πιο ομαλές και
έξυπνες παρουσιάσεις με την Παρουσίαση
με κινήσεις, την προηγμένη δυνατότητα που
σας επιτρέπει να αλλάζετε τις διαφάνειες με
μια απλή κίνηση του χεριού σας, έτσι ώστε να
μην χρειάζεται να διακόπτετε την παρουσίαση
για να πιάσετε το τηλεχειριστήριο ή για να
μεταβείτε στο βιντεοπροβολέα.

Απολαύστε σιγουριά
Αυτοί οι βιντεοπροβολείς είναι μικροί,
ανθεκτικοί και εξαιρετικά αξιόπιστοι. Διαθέτουν
διάρκεια ζωής λάμπας έως και 10.000 ώρες
(στην οικονομική λειτουργία) και εκτεταμένη
εγγύηση CoverPlus365.

Απρόσκοπτη διαχείριση συσκευών
Αυτοί οι βιντεοπροβολείς διαθέτουν
πιστοποίηση Creston για εύκολη σύνδεση σε
οποιοδήποτε οικιακό ή εταιρικό δίκτυο μέσω
Wi-Fi ή τυπικού καλωδίου Ethernet. Έπειτα,
μπορείτε απρόσκοπτα να παρακολουθείτε, να
διαχειρίζεστε και να ελέγχετε τις συσκευές από
οποιοδήποτε φορητό υπολογιστή ή φορητή
συσκευή με βάση το Web.
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Ισχυρές, εντυπωσιακές
παρουσιάσεις
Προβάλετε εικόνες ανώτερης ποιότητας σε μεγάλους χώρους και
χώρους με έντονο φωτισμό με τους ισχυρούς αλλά οικονομικούς
βιντεοπροβολείς της σειράς EB-5500. Ετοιμαστείτε και συνδεθείτε σε
μια μεγάλη ποικιλία συσκευών και δικτύων γρήγορα και εύκολα και
ζωντανέψτε το μήνυμά σας με πλούσιες, ρεαλιστικές εικόνες και κομψά
αλλά φιλικά προς το χρήστη εργαλεία.
Ανταποκριθείτε σε περιορισμένους
προϋπολογισμούς
Αυτοί οι βιντεοπροβολείς είναι πολύ οικονομικοί
αλλά εξακολουθούν να προσφέρουν υψηλές
τεχνικές προδιαγραφές για επαγγελματικές
παρουσιάσεις. Το πολύ χαμηλό κόστος κτήσης
είναι αποτέλεσμα χαμηλής τιμής αγοράς και
αποδοτικών, οικονομικών λαμπών μεγάλης
διάρκειας, οι οποίες έχουν διάρκεια ζωής 10.000
ωρών στην οικονομική λειτουργία και μπορούν
να αντικατασταθούν με πολύ εύκολο τρόπο.

Προβάλετε εξαιρετικές εικόνες
Δημιουργήστε ζωντανές, πολύχρωμες εικόνες
υψηλής ανάλυσης που είναι τρεις φορές
φωτεινότερες2 από τα μοντέλα DLP μονού
chip των ανταγωνιστών και προσφέρουν στο
κοινό καθαρές λεπτομέρειες σε μια κλιμακωτή
οθόνη έως και 300". Βελτιώστε τις παρουσιάσεις
με δυνατότητες όπως η παρουσίαση με
διαιρούμενη οθόνη.

Καλύτερες, φωτεινότερες παρουσιάσεις

Συνδεθείτε

Επικοινωνήστε το μήνυμά σας ξεκάθαρα σε
ποικίλες συνθήκες φωτισμού με 5.500 lm και
εξίσου φωτεινή λευκή και έγχρωμη εικόνα. Οι
εικόνες είναι ευκρινείς και ρεαλιστικές χάρη στις
βελτιώσεις στην ποιότητα του λευκού και του
χρώματος, καθώς και στην ενισχυμένη αντίθεση
και τη βελτιωμένη εστίαση.

Απολαύστε εύκολη ενσωμάτωση σε
οποιαδήποτε ρύθμιση ΙΤ με προηγμένες
δυνατότητες διασύνδεσης. Στα χαρακτηριστικά
συμπεριλαμβάνονται οι διπλές είσοδοι HDMI
και η δυνατότητα διασύνδεσης HDBase-T ενός
καλωδίου που κάνουν στην εγκατάσταση πιο
απλή, χάρη στη μεταφορά βίντεο Full HD,
ήχου και εντολών ελέγχου μέσω ενός μόνο
καλωδίου CAT-6. Αυξήστε ακόμα περισσότερο
την ευελιξία με δυνατότητες δικτύωσης και τον
προαιρετικό ασύρματο προσαρμογέα USB.

Ανάλυση από

XGA
WUXGA
έως
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Κάντε τους συναδέλφους σας να
συμμετάσχουν
Η ροή ταινιών Full HD 1080p, βίντεο,
φωτογραφιών και μουσικής από υπολογιστές
και φορητές συσκευές Android απευθείας
στο βιντεοπροβολέα με ασύρματη σύνδεση
peer-to-peer Miracast αντικατοπτρισμού
οθόνης είναι εύκολη (δεν διατίθεται στον
EB-5510). Όποια και αν είναι η πηγή,
διασφαλίζετε σιγουριά με την προηγμένη
ασύρματη ασφάλεια που σας βοηθά να
διατηρείτε τις πληροφορίες σας ασφαλείς.

Απλή εγκατάσταση

Σειρά EB-5500

Η ενσωμάτωση είναι γρήγορη και ευέλικτη
και είναι εύκολο να δημιουργήσετε μια τέλεια
τοποθετημένη, ομοιόμορφη εικόνα με τη
θέση του κεντρικού φακού, με την ευρεία
μετατόπιση φακού, καθώς και με την οριζόντια
και κατακόρυφη μετατόπιση φακού και τη
δυνατότητα ευρείας μεγέθυνσης.

EB-5510, EB-5520W, EB-5530U
EB-5530U
5.500 lm, ανάλυση έως και WUXGA
Δυνατότητα ασύρματης διασύνδεσης
Miracast18
Δυνατότητα διασύνδεσης HDBaseT ενός
καλωδίου
Λάμπα μεγαλύτερης διάρκειας ζωής 10.000
ωρών σε οικονομική λειτουργία
Βελτιωμένα χρώματα και πιο καθαρά λευκά
Ενισχυμένη αντίθεση και βελτιωμένη εστίαση
Οριζόντια και κατακόρυφη μετατόπιση φακού
με ευρεία μεγέθυνση
Χαμηλό συνολικό κόστος κτήσης με
οικονομικές ανταλλακτικές λάμπες
Δύο συνδέσεις HDMI

21

Τοποθέτηση

Παρουσιάσεις
επόμενης γενιάς
Αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζετε με την τεχνολογία
προβολής laser μας. Δείτε τη διαφορά με τον πρώτο στον κόσμο
βιντεοπροβολέα laser 12.000 lm WUXGA 3LCD19, με ανάλυση Full
HD και βελτίωση 4K που διπλασιάζει αποτελεσματικά την
ανάλυση. Συνδυάστε εντυπωσιακές εικόνες με μια σειρά από
ευέλικτα χαρακτηριστικά για να κάνετε κάθε σύσκεψη και
παρουσίαση αξέχαστη.
Προβάλετε εξαιρετικές εικόνες

Ζήστε τη διαφορά του laser

Σειρά EB-L1000

Δημιουργήστε δυνατές εικόνες σε αμφιθέατρα,
αίθουσες διαλέξεων, γκαλερί, εμπορικά κέντρα
και πολλά άλλα. Η αναγνωρισμένη τεχνολογία
μας 3LCD και πηγής φωτός laser μεταφέρει
το μήνυμά σας ακόμη και σε χώρους με καλό
φωτισμό με εικόνες που διαθέτουν τρεις
φορές πιο φωτεινά χρώματα από αυτές του
ανταγωνισμού2.

Συνδυάστε εντυπωσιακή ποιότητα και
αξιοπιστία με τη νέα πηγή φωτός laser μεγάλης
διάρκειας και το προηγμένο φίλτρο. Ο τροχός
φωσφόρου από ανόργανο υλικό και οι οθόνες
LCD προσφέρουν φωτεινές, ζωντανές εικόνες
με κορυφαία αντοχή στο φως και τη θερμότητα.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 20.000 ώρες ή
περισσότερο χωρίς συντήρηση και σταθερή
απόδοση για να είστε ξένοιαστοι κατά τη
διάρκεια σημαντικών παρουσιάσεων.

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

Προσθέστε ευελιξία
Κερδίστε τις εντυπώσεις με πρωτοποριακά
χαρακτηριστικά και εργαλεία παρουσίασης
από την ευέλικτη εγκατάσταση 360º, τους
μηχανοκίνητους φακούς με δυνατότητα
εναλλαγής και την παρουσίαση σε διαιρούμενη
οθόνη έως μια λειτουργία μνήμης φακού για
εξοικονόμηση χρόνου και ενσωματωμένη
κάμερα για σταθερή βαθμονόμηση της εικόνας.
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Ακολουθήστε την επανάσταση στην
ποιότητα
Απολαύστε παρουσιάσεις από το μέλλον με
την τεχνολογία βελτίωσης 4K που βελτιώνει
ψηφιακά περιεχόμενο Full HD 1080p ώστε
να διπλασιάζει αποτελεσματικά την ανάλυση,
για βελτιωμένη υφή, εξαιρετική ευκρίνεια,
καθαρότητα και λεπτομέρεια.

EB-L1300U
Επαναστατική τεχνολογία προβολής laser Epson
Εξαιρετική φωτεινότητα έως και 8.000 lm και
τεχνολογία βελτίωσης 4K
Διόρθωση εικόνας με ενσωματωμένη
φωτογραφική μηχανή
laser, η οποία έχει διάρκεια ζωής έως και 83.000
ώρες σε προσαρμοσμένη λειτουργία.
Έως και 30.000 ώρες χωρίς απαιτήσεις
συντήρησης
Γρήγορη προετοιμασία και ευέλικτη
εγκατάσταση 360º
Μεγάλη σειρά φακών συμπεριλαμβανομένων
των φακών μηδενικής μετατόπισης εξαιρετικά
κοντινής απόστασης

Συνδεθείτε
Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση και την
ενσωμάτωση γρήγορα και εύκολα με μια
μεγάλη ποικιλία εισόδων. Η υποστήριξη για
HD-SDI/HDBaseT παρέχει βίντεο και ήχο Full
HD μέσω Ethernet, ενώ η είσοδος 3G-SDI στους
EB-L1500U/EB-L1505U/EB-L1405U επιτρέπει την
προβολή πλήρως μη συμπιεσμένων εικόνων20.
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Μοντέλο

EB-1440Ui

EB-1460Ui

Ανάλυση

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

Εγγενής λόγος διαστάσεων

16:10

16:10

16:10

Απόδοση έγχρωμου φωτισμού
(lumen) σε κανονική /
οικονομική λειτουργία

3.800 / 2.900

3.800 / 2.900

4.400 / 2.900

Λόγος αντίθεσης

16.000:1

16.000:1

16.000:1

Διάρκεια ζωής λάμπας/laser (σε 5.000 / 10.000
ώρες) σε κανονική/οικονομική
λειτουργία

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

Λόγος απόστασης/πλάτους σε
εγγενή λόγο διαστάσεων

0,27:1

0,27:1

0,27:1

Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας
(διαγώνια)

70 - 100"

70 - 100"

70 - 100"

Μεγέθυνση

Ψηφιακή x1,35

Ψηφιακή x1,35

Ψηφιακή x1,35

Μη αυτόματη ±3°
Μη αυτόματη ±3

Μη αυτόματη ±3°
Μη αυτόματη ±3

Κατακόρυφη διόρθωση keystone Μη αυτόματη ±3°
Οριζόντια διόρθωση keystone
Μη αυτόματη ±3
Μετατόπιση φακού

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Έξοδος ηχείων

16 W

16 W

16 W

Δυνατότητα διασύνδεσης

Είσοδος VGA, έξοδος VGA,
HDMI x 2, Composite RCA,
S-Video, USB τύπου Α x 2, USB
τύπου Β, MHL (μέσω HDMI 1),
έξοδος DVI, RS-232C, είσοδος
ενσύρματου τηλεχειριστηρίου,
είσοδος συγχρονισμού, έξοδος
συγχρονισμού

Είσοδος VGA, έξοδος VGA,
HDMI x 2, Composite RCA,
S-Video, USB τύπου Α x 2, USB
τύπου Β, MHL (μέσω HDMI 1),
έξοδος DVI, RS-232C, είσοδος
ενσύρματου τηλεχειριστηρίου,
είσοδος συγχρονισμού, έξοδος
συγχρονισμού, σύστημα
ελέγχου μονάδας μέσω αφής

Είσοδος VGA, έξοδος VGA,
HDMI x 2, Composite RCA,
S-Video, USB τύπου Α x 2, USB
τύπου Β, MHL (μέσω HDMI 1),
έξοδος DVI, RS-232C, είσοδος
ενσύρματου τηλεχειριστηρίου,
είσοδος συγχρονισμού, έξοδος
συγχρονισμού, σύστημα
ελέγχου μονάδας μέσω αφής,
αντικατοπτρισμός οθόνης
μέσω Miracast

Στερεοφωνική είσοδος mini x
3, στερεοφωνική έξοδος mini

Στερεοφωνική είσοδος mini x
3, στερεοφωνική έξοδος mini

Δυνατότητα διασύνδεσης ήχου Στερεοφωνική είσοδος mini x
3, στερεοφωνική έξοδος mini
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EB-1450Ui

Δικτύωση

Περιλαμβάνεται LAN (RJ45) και Περιλαμβάνεται LAN (RJ45) και Περιλαμβάνεται LAN (RJ45) και
μονάδα ασύρματου LAN
μονάδα ασύρματου LAN
μονάδα ασύρματου LAN

Λύσεις λογισμικού Epson

EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
EasyMP Network Monitor, Easy
Interactive Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
iProjection App για iOS,
Android και Chromebook,
EasyMP Network Monitor, Easy
Interactive Tools

Άλλα χαρακτηριστικά

Αρχική οθόνη, απομακρυσμένη
επιφάνεια εργασίας Windows,
λειτουργίες ροής και κοινής
χρήσης, διαδραστικότητα
πολλαπλών οθονών, λειτουργία
λευκοπίνακα με υποστήριξη
κοινής χρήσης και εξαγωγής σε
συσκέψεις, αυτόματη
αναζήτηση πηγής, λειτουργία
σίγασης A/V, συρόμενη
διαίρεση οθόνης, προβολή
μέσω USB 3 σε 1, αντιγραφή
ρυθμίσεων OSD, αυτόματη
μείωση φωτεινότητας λάμπας,
διαδραστική λειτουργία δύο
μαρκαδόρων και διαδραστική
αφή, αυτόματη βαθμονόμηση,
λειτουργία χρωμάτων DICOM,
εξωτερική επιφάνεια ελέγχου,
λειτουργία προγράμματος,
παρουσίαση χωρίς υπολογιστή

Αρχική οθόνη, απομακρυσμένη
επιφάνεια εργασίας Windows,
λειτουργίες ροής και κοινής
χρήσης, διαδραστικότητα
πολλαπλών οθονών, λειτουργία
λευκοπίνακα με υποστήριξη
κοινής χρήσης και εξαγωγής σε
συσκέψεις, αυτόματη
αναζήτηση πηγής, λειτουργία
σίγασης A/V, συρόμενη
διαίρεση οθόνης, προβολή
μέσω USB 3 σε 1, αντιγραφή
ρυθμίσεων OSD, αυτόματη
μείωση φωτεινότητας λάμπας,
διαδραστική λειτουργία δύο
μαρκαδόρων και διαδραστική
αφή, αυτόματη βαθμονόμηση,
λειτουργία χρωμάτων DICOM,
εξωτερική επιφάνεια ελέγχου,
λειτουργία προγράμματος,
παρουσιάσεις χωρίς
υπολογιστή

Αρχική οθόνη, απομακρυσμένη
επιφάνεια εργασίας Windows,
λειτουργίες ροής και κοινής
χρήσης, συμπεριλαμβανομένου
του αντικατοπτρισμού οθόνης
μέσω Miracast,
διαδραστικότητα πολλαπλών
οθονών, λειτουργία
λευκοπίνακα με υποστήριξη
κοινής χρήσης και εξαγωγής σε
συσκέψεις, αυτόματη
αναζήτηση πηγής, λειτουργία
σίγασης A/V, συρόμενη
διαίρεση οθόνης, προβολή
μέσω USB 3 σε 1, αντιγραφή
ρυθμίσεων OSD, αυτόματη
μείωση φωτεινότητας λάμπας,
διαδραστική λειτουργία δύο
μαρκαδόρων και διαδραστική
αφή, αυτόματη βαθμονόμηση,
λειτουργία χρωμάτων DICOM,
εξωτερική επιφάνεια ελέγχου,
λειτουργία προγράμματος,
παρουσίαση χωρίς υπολογιστή

Επίπεδο θορύβου (dB) σε
κανονική / οικονομική
λειτουργία

35 / 28

35 / 28

35 / 28

Βάρος (κ.)

8,4

8,4

8,5

Διαστάσεις χωρίς τα
στηρίγματα (Π x Β x Υ σε χιλ.)

474 x 447 x 164

474 x 447 x 164

474 x 447 x 164

Κατανάλωση ενέργειας
σε κανονική / οικονομική
λειτουργία

401 W / 334 W

401 W / 334 W

490 W / 400 W

Κατανάλωση ενέργειας σε
κατάσταση αναμονής, επικ.
απενεργοποιημένη

0,5 W

0,5 W

0,5 W

Μοντέλο

EB-1780W

EB-1781W

EB-1785W

EB-1795F

Ανάλυση

WXGA (1280 × 800)

WXGA (1280 × 800)

WXGA (1280 × 800)

1080p (1920 x 1080)

Εγγενής λόγος διαστάσεων

16:10

16:10

16:10

16:9

Απόδοση έγχρωμου φωτισμού
(lumen) σε κανονική/
οικονομική λειτουργία

3.000 / 1.900

3.200 / 1.900

3.200 / 1.900

3.200 / 1.900

Λόγος αντίθεσης

10.000:1

10.000:1

10.000:1

10.000:1

Διάρκεια ζωής λάμπας/laser
(σε ώρες) σε κανονική/
οικονομική λειτουργία

4.000 / 7.000

4.000 / 7.000

4.000 / 7.000

4.000 / 7.000

Λόγος απόστασης/πλάτους σε
εγγενή λόγο διαστάσεων

1,04 - 1,26:1

1,04 - 1,26:1

1,04 - 1,26:1

1,02 - 1,23:1

Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας
(διαγώνια)

30 - 300"

30 - 300"

30 - 300"

30 - 300"

Μεγέθυνση

Οπτική x1,2

Οπτική x1,2

Οπτική x1,2

Οπτική x1,2

Κατακόρυφη διόρθωση
keystone Οριζόντια διόρθωση
keystone

Αυτόματη ±30°
Μη αυτόματη ±30°

Αυτόματη ±30°
Αυτόματη ±20°

Αυτόματη ±30°
Αυτόματη ±20°

Αυτόματη ±30°
Αυτόματη ±20°

Μετατόπιση φακού

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Έξοδος ηχείων

1W

1W

1W

1W

Δυνατότητα διασύνδεσης

Είσοδος VGA, Composite RCA,
USB τύπου B, USB τύπου A,
HDMI

Είσοδος VGA, Composite RCA,
USB τύπου B, USB τύπου A,
HDMI

Είσοδος VGA, Composite RCA,
USB τύπου B, USB τύπου A,
HDMI

Είσοδος VGA, Composite RCA,
USB τύπου B, USB τύπου A,
HDMI

Δυνατότητα διασύνδεσης ήχου Στερεοφωνική είσοδος mini

Στερεοφωνική είσοδος mini

Στερεοφωνική είσοδος mini

Στερεοφωνική είσοδος mini

Δικτύωση

Με δυνατότητα ασύρματου
LAN

Με δυνατότητα ασύρματου
LAN

Με δυνατότητα ασύρματου
LAN

Με δυνατότητα ασύρματου
LAN

Λύσεις λογισμικού Epson

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App για iOS,
Android και Chromebook

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App για iOS,
Android και Chromebook

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App για iOS,
Android και Chromebook

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App για iOS,
Android και Chromebook

Άλλα χαρακτηριστικά

Προβολή μέσω USB 3 σε 1,
συρόμενο πορτάκι απόκρυψης
εικόνας/σίγασης ήχου,
λειτουργία χρωμάτων DICOM
SIM, διαίρεση οθόνης,
παρουσίαση χωρίς υπολογιστή

Προβολή μέσω USB 3 σε 1,
συρόμενο πορτάκι απόκρυψης
εικόνας/σίγασης ήχου,
λειτουργία χρωμάτων DICOM
SIM, διαίρεση οθόνης,
παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή, αυτόματη
προσαρμογή οθόνης και
αυτόματη εστίαση, διόρθωση
keystone σε πραγματικό
χρόνο, παρουσίαση με
κινήσεις, NFC

Προβολή μέσω USB 3 σε 1,
συρόμενο πορτάκι απόκρυψης
εικόνας/σίγασης ήχου,
λειτουργία χρωμάτων DICOM
SIM, διαίρεση οθόνης,
παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή, αυτόματη
προσαρμογή οθόνης και
αυτόματη εστίαση, διόρθωση
keystone σε πραγματικό
χρόνο, παρουσίαση με
κινήσεις, NFC,
αντικατοπτρισμός οθόνης
μέσω Miracast

Προβολή μέσω USB 3 σε 1,
συρόμενο πορτάκι απόκρυψης
εικόνας/σίγασης ήχου,
λειτουργία χρωμάτων DICOM
SIM, διαίρεση οθόνης,
παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή, αυτόματη
προσαρμογή οθόνης και
αυτόματη εστίαση, διόρθωση
keystone σε πραγματικό
χρόνο, παρουσίαση με
κινήσεις, NFC,
αντικατοπτρισμός οθόνης
μέσω Miracast

39 / 30
Επίπεδο θορύβου (dB) σε
κανονική/οικονομική λειτουργία

39 / 30

39 / 30

39 / 30

Βάρος (κ.)

1,8

1,8

1,8

1,8

Διαστάσεις χωρίς τα
στηρίγματα (Π x Β x Υ σε χιλ.)

292 x 213 x 44

292 x 213 x 44

292 x 213 x 44

292 x 213 x 44

Κατανάλωση ενέργειας
σε κανονική / οικονομική
λειτουργία

277 W / 200 W

295 W / 208 W

295 W / 208 W

295 W / 208 W

Κατανάλωση ενέργειας σε
κατάσταση αναμονής, επικ.
απενεργοποιημένη

0,34 W

0,34 W

0,34 W

0,34 W

25

26

Μοντέλο

EB-2040

EB-2055

EB-2065

EB-2140W

EB-2155W

Ανάλυση

XGA (1024 × 768)

XGA (1024 × 768)

XGA (1024 × 768)

WXGA (1280 × 800)

WXGA (1280 × 800)

Εγγενής λόγος διαστάσεων

4:3

4:3

4:3

16:10

16:10

Απόδοση έγχρωμου φωτισμού
(lumen) σε κανονική /
οικονομική λειτουργία

4.200 / 2.700

5.000 / 3.800

5.500 / 3.800

4.200 / 2.700

5.000 / 3.600

Λόγος αντίθεσης

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

Διάρκεια ζωής λάμπας/laser (σε 5.000 / 10.000
ώρες) σε κανονική/οικονομική
λειτουργία

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

Λόγος απόστασης/πλάτους σε
εγγενή λόγο διαστάσεων

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

Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας
(διαγώνια)

30 - 300"

30 - 300"

30 - 300"

29 - 280"

29 - 280"

Μεγέθυνση

Οπτική x1,6

Οπτική x1,6

Οπτική x1,6

Οπτική x1,6

Οπτική x1,6

Κατακόρυφη διόρθωση
keystone Οριζόντια διόρθωση
keystone

Αυτόματη ±30°
Μη αυτόματη ±30°

Αυτόματη ±30°
Αυτόματη ±20°

Αυτόματη ±30°
Αυτόματη ±20°

Αυτόματη ±30°
Μη αυτόματη ±30°

Αυτόματη ±30°
Αυτόματη ±20°

Μετατόπιση φακού

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Έξοδος ηχείων

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Δυνατότητα διασύνδεσης

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA,
HDMI x 2, Composite RCA, USB
τύπου Α, USB τύπου Β, RS-232C,
MHL (μέσω HDMI 1)

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA,
HDMI x 2, Composite RCA, USB
τύπου Α, USB τύπου Β, RS-232C,
MHL (μέσω HDMI 1)

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB τύπου Α, USB τύπου Β, RS232C, MHL (μέσω HDMI 1)

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB τύπου Α, USB τύπου Β, RS232C, MHL (μέσω HDMI 1)

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB τύπου Α, USB τύπου Β, RS232C, MHL (μέσω HDMI 1)

Δυνατότητα διασύνδεσης ήχου Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος mini x
2, στερεοφωνική έξοδος mini

Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος mini x
2, στερεοφωνική έξοδος mini

Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος mini x
2, στερεοφωνική έξοδος mini

Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος mini x
2, στερεοφωνική έξοδος mini

Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος mini x
2, στερεοφωνική έξοδος mini

Δικτύωση

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

Περιλαμβάνεται LAN (RJ45) και Περιλαμβάνεται LAN (RJ45) και LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN
μονάδα ασύρματου LAN
μονάδα ασύρματου LAN

Περιλαμβάνεται LAN (RJ45) και
μονάδα ασύρματου LAN

Λύσεις λογισμικού Epson

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App για iOS,
Android και Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App για iOS,
Android και Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App για iOS,
Android και Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App για iOS,
Android και Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App για iOS,
Android και Chromebook,
EasyMP Network Monitor

Άλλα χαρακτηριστικά

Αρχική οθόνη, λειτουργία
σίγασης εικόνας/ήχου,
διαιρούμενη οθόνη,
αυτόματη ενεργοποίηση,
λειτουργία χρωμάτων DICOM,
Faroudja DCDi, λειτουργία
προγράμματος, Quick Corner,
παρουσίαση χωρίς υπολογιστή,
προβολή μέσω USB 3 σε 1

Αρχική οθόνη, παρουσίαση
με κινήσεις, λειτουργία
σίγασης εικόνας/ήχου,
διαιρούμενη οθόνη,
αυτόματη ενεργοποίηση,
λειτουργία χρωμάτων DICOM,
Faroudja DCDi, λειτουργία
προγράμματος, βοήθεια
εστίασης, διόρθωση keystone
σε πραγματικό χρόνο, Quick
Corner, παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή, προβολή μέσω
USB 3 σε 1, δυνατότητα
διασύνδεσης ροής και κοινής
χρήσης

Αρχική οθόνη, παρουσίαση
με κινήσεις, λειτουργία
σίγασης εικόνας/ήχου,
διαιρούμενη οθόνη,
αυτόματη ενεργοποίηση,
λειτουργία χρωμάτων DICOM,
Faroudja DCDi, λειτουργία
προγράμματος, βοήθεια
εστίασης, διόρθωση keystone
σε πραγματικό χρόνο, Quick
Corner, παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή, προβολή μέσω
USB 3 σε 1, δυνατότητα
διασύνδεσης ροής και κοινής
χρήσης

Αρχική οθόνη, λειτουργία
σίγασης εικόνας/ήχου,
διαιρούμενη οθόνη,
αυτόματη ενεργοποίηση,
λειτουργία χρωμάτων DICOM,
Faroudja DCDi, λειτουργία
προγράμματος, Quick
Corner, παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή, προβολή μέσω
USB 3 σε 1

Αρχική οθόνη, παρουσίαση
με κινήσεις, λειτουργία
σίγασης εικόνας/ήχου,
διαιρούμενη οθόνη,
αυτόματη ενεργοποίηση,
λειτουργία χρωμάτων DICOM,
Faroudja DCDi, λειτουργία
προγράμματος, βοήθεια
εστίασης, διόρθωση keystone
σε πραγματικό χρόνο, Quick
Corner, παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή, προβολή μέσω
USB 3 σε 1, δυνατότητα
διασύνδεσης ροής και κοινής
χρήσης

Επίπεδο θορύβου (dB)
σε κανονική/οικονομική
λειτουργία

37 / 28

39 / 29

37 / 29

37 / 29

39 / 29

Βάρος (κ.)

4,2

4,3

4,4

4,2

4,3

Διαστάσεις χωρίς τα
στηρίγματα (Π x Β x Υ σε χιλ.)

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

Κατανάλωση ενέργειας
σε κανονική / οικονομική
λειτουργία

316 W / 228 W

405 W / 323 W

425 W / 323 W

316 W / 228 W

405 W / 323 W

Κατανάλωση ενέργειας σε
κατάσταση αναμονής, επικ.
απενεργοποιημένη

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 × 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"

Οπτική x1,6

Οπτική x1,6

Οπτική x1,6

Οπτική x1,6

Οπτική x1,6

Αυτόματη ±30°
Αυτόματη ±20°

Αυτόματη ±30°
Αυτόματη ±20°

Αυτόματη ±30°
Αυτόματη ±20°

Αυτόματη ±30°
Αυτόματη ±20°

Αυτόματη ±30°
Αυτόματη ±20°

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

HDBaseT, VGA x 2, έξοδος VGA,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB τύπου Α, USB τύπου Β,
RS-232C, MHL (μέσω HDMI 1),
Miracast

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB τύπου Α, USB τύπου Β, RS232C, MHL (μέσω HDMI 1)

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB τύπου Α, USB τύπου Β, RS232C, MHL (μέσω HDMI 1)

Είσοδος VGA x 2, έξοδος VGA,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB τύπου Α, USB τύπου Β,
RS-232C, MHL (μέσω HDMI 1),
Miracast

HDBaseT, VGA x 2, έξοδος VGA,
HDMI x 2, Composite RCA,
USB τύπου Α, USB τύπου Β,
RS-232C, MHL (μέσω HDMI 1),
Miracast

Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος mini x
2, στερεοφωνική έξοδος mini

Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος mini x
2, στερεοφωνική έξοδος mini

Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος mini x
2, στερεοφωνική έξοδος mini

Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος mini x
2, στερεοφωνική έξοδος mini

Είσοδος ζεύγους RCA,
στερεοφωνική είσοδος mini x
2, στερεοφωνική έξοδος mini

Περιλαμβάνεται LAN (RJ45) και Περιλαμβάνεται LAN (RJ45) και LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN
μονάδα ασύρματου LAN
μονάδα ασύρματου LAN

Περιλαμβάνεται LAN (RJ45) και Περιλαμβάνεται LAN (RJ45) και
μονάδα ασύρματου LAN
μονάδα ασύρματου LAN

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App για iOS,
Android και Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App για iOS,
Android και Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App για iOS, Android
και Chromebook, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App για iOS, Android
και Chromebook, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection App για iOS,
Android και Chromebook,
EasyMP Network Monitor

Αρχική οθόνη, παρουσίαση
με κινήσεις, αντικατοπτρισμός
οθόνης μέσω Miracast,
λειτουργία σίγασης εικόνας/
ήχου, διαιρούμενη οθόνη,
αυτόματη ενεργοποίηση,
λειτουργία χρωμάτων DICOM,
Faroudja DCDi, λειτουργία
προγράμματος, βοήθεια
εστίασης, διόρθωση keystone
σε πραγματικό χρόνο, Quick
Corner, παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή, προβολή μέσω
USB 3 σε 1, δυνατότητα
διασύνδεσης ροής και κοινής
χρήσης

Αρχική οθόνη, παρουσίαση
με κινήσεις, λειτουργία
σίγασης εικόνας/ήχου,
διαιρούμενη οθόνη,
αυτόματη ενεργοποίηση,
λειτουργία χρωμάτων DICOM,
Faroudja DCDi, λειτουργία
προγράμματος, βοήθεια
εστίασης, διόρθωση keystone
σε πραγματικό χρόνο, Quick
Corner, παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή, προβολή μέσω
USB 3 σε 1, δυνατότητα
διασύνδεσης ροής και κοινής
χρήσης

Αρχική οθόνη, παρουσίαση
με κινήσεις, λειτουργία
σίγασης εικόνας/ήχου,
διαιρούμενη οθόνη,
αυτόματη ενεργοποίηση,
λειτουργία χρωμάτων DICOM,
Faroudja DCDi, λειτουργία
προγράμματος, βοήθεια
εστίασης, διόρθωση keystone
σε πραγματικό χρόνο, Quick
Corner, παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή, προβολή μέσω
USB 3 σε 1, δυνατότητα
διασύνδεσης ροής και κοινής
χρήσης (προαιρετική)

Αρχική οθόνη, παρουσίαση
με κινήσεις, αντικατοπτρισμός
οθόνης μέσω Miracast,
λειτουργία σίγασης εικόνας/
ήχου, διαιρούμενη οθόνη,
αυτόματη ενεργοποίηση,
λειτουργία χρωμάτων DICOM,
Faroudja DCDi, λειτουργία
προγράμματος, βοήθεια
εστίασης, διόρθωση keystone
σε πραγματικό χρόνο, Quick
Corner, παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή, προβολή μέσω
USB 3 σε 1, δυνατότητα
διασύνδεσης ροής και κοινής
χρήσης

Αρχική οθόνη, παρουσίαση
με κινήσεις, αντικατοπτρισμός
οθόνης μέσω Miracast,
λειτουργία σίγασης εικόνας/
ήχου, διαιρούμενη οθόνη,
αυτόματη ενεργοποίηση,
λειτουργία χρωμάτων DICOM,
Faroudja DCDi, λειτουργία
προγράμματος, βοήθεια
εστίασης, διόρθωση keystone
σε πραγματικό χρόνο, Quick
Corner, παρουσίαση χωρίς
υπολογιστή, προβολή μέσω
USB 3 σε 1, δυνατότητα
διασύνδεσης ροής και κοινής
χρήσης

39 / 29

37 / 29

39 / 29

39 / 29

39 / 29

4,6

4,6

4,6

4,7

4,7

377 x 291,5 x 110

377 x 291,5 x 110

377 x 291,5 x 110

377 x 291,5 x 110

377 x 291,5 x 110

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

27

Μοντέλο

EB-5510

EB-5520W

EB-5530U

EB-L1100U

EB-L1105U

Ανάλυση

XGA (1024 × 768)

WXGA (1280 × 800)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

Εγγενής λόγος διαστάσεων

4:3

16:10

16:10

16:10

16:10

Απόδοση έγχρωμου φωτισμού
(lumen) σε κανονική/
οικονομική λειτουργία

5.500 / 3.700

5.500 / 3.700

5.500 / 3.700

6.000 / 4.200

6.000 / 4.200

Λόγος αντίθεσης

15.000:1

15.000:1

15.000:1

2.500.000:1

2.500.000:1

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

20.000 / 30.000

20.000 / 30.000

1,26 - 2,30:1

1,26 - 2,3:1

1,44 - 2,32

1,44 - 2,32

Διάρκεια ζωής λάμπας/laser (σε 5.000 / 10.000
ώρες) σε κανονική/οικονομική
λειτουργία
Λόγος απόστασης/πλάτους σε 1,27 - 2,59:1
εγγενή λόγο διαστάσεων
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας
(διαγώνια)

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

Μεγέθυνση

Οπτική x2

Οπτική x1,8

Οπτική x1,8

Οπτική x1,6

Οπτική x1,6

Κατακόρυφη διόρθωση
keystone Οριζόντια διόρθωση
keystone

Μη αυτόματη ±30°
Μη αυτόματη ±30°

Μη αυτόματη ±30°
Μη αυτόματη ±30°

Μη αυτόματη ±30°
Μη αυτόματη ±30°

Μη αυτόματη ±45°
Μη αυτόματη ±30°

Μη αυτόματη ±45°
Μη αυτόματη ±30

Μετατόπιση φακού

± 58% κατακόρυφα
± 38% οριζόντια

± 50% κατακόρυφα
± 10% οριζόντια

± 50% κατακόρυφα
± 10% οριζόντια

± 67% κατακόρυφα
± 30% οριζόντια

± 67% κατακόρυφα
± 30% οριζόντια

Έξοδος ηχείων

10 W

10 W

10 W

10 W

10 W

Δυνατότητα διασύνδεσης

Είσοδος VGA, έξοδος VGA,
5-BNC, 2x HDMI, RS-232C,
είσοδος ενσύρματου
τηλεχειριστηρίου

Είσοδος VGA, έξοδος VGA,
5-BNC, 2 x HDMI, RS-232C,
είσοδος ενσύρματου
τηλεχειριστηρίου, HDBaseT,
αντικατοπτρισμός οθόνης
μέσω Miracast, USB 2.0 τύπου
A, USB 2.0 τύπου B (μόνο για
υπηρεσία)
Στερεοφωνική είσοδος mini x
2, στερεοφωνική έξοδος mini

Είσοδος VGA, έξοδος VGA,
5-BNC, 2 x HDMI, RS-232C,
είσοδος ενσύρματου
τηλεχειριστηρίου, HDBaseT,
αντικατοπτρισμός οθόνης
μέσω Miracast, USB 2.0 τύπου
A, USB 2.0 τύπου B (μόνο για
υπηρεσία)
Στερεοφωνική είσοδος mini x
2, στερεοφωνική έξοδος mini

HDBaseT, είσοδος BNC,
είσοδος HDMI, είσοδος DVI,
έξοδος VGA, είσοδος VGA,
διασύνδεση Ethernet (100
Base-TX/10 Base-T), RS-232C

HDBaseT, είσοδος BNC,
είσοδος HDMI, είσοδος DVI,
έξοδος VGA, είσοδος VGA,
διασύνδεση Ethernet (100
Base-TX/10 Base-T), RS-232C

Δυνατότητα διασύνδεσης ήχου Στερεοφωνική είσοδος mini x
2, στερεοφωνική έξοδος mini
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Στερεοφωνική είσοδος mini x 3, Στερεοφωνική είσοδος mini x 3,
Στερεοφωνική έξοδος mini
Στερεοφωνική έξοδος mini

Δικτύωση

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

Λύσεις λογισμικού Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
έλεγχος web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
έλεγχος web

Άλλα χαρακτηριστικά

Ψηφιακή διαιρούμενη οθόνη,
λειτουργία προγράμματος,
λειτουργία χρωμάτων DICOM,
κλείδωμα μετατόπισης φακού,
Quick corner, διόρθωση τόξου,
περιλαμβάνεται κάλυμμα
καλωδίου

Ψηφιακή διαιρούμενη οθόνη,
λειτουργία προγράμματος,
λειτουργία χρωμάτων DICOM,
κλείδωμα μετατόπισης φακού,
Quick corner, διόρθωση τόξου,
περιλαμβάνεται κάλυμμα
καλωδίου

Ψηφιακή διαιρούμενη οθόνη,
λειτουργία προγράμματος,
λειτουργία χρωμάτων DICOM,
κλείδωμα μετατόπισης φακού,
Quick corner, διόρθωση τόξου,
περιλαμβάνεται κάλυμμα
καλωδίου

Πηγή φωτός laser,
επιλογές φακού με
δυνατότητα εναλλαγής
συμπεριλαμβανομένου φακού
UST μηδενικής μετατόπισης,
μηχανική μεγέθυνση,
μετατόπιση εστίασης και
φακού, διαιρούμενη οθόνη,
διόρθωση σημείου, διόρθωση
καμπύλης επιφάνειας και
γωνίας τοίχου, μνήμη φακού,
ενσωματωμένη κάμερα για
βαθμονόμηση χρωμάτων,
βελτίωση 4K, εγκατάσταση
360°, ανάμειξη ακμών,
κατακόρυφη προβολή

Πηγή φωτός laser,
επιλογές φακού με
δυνατότητα εναλλαγής
συμπεριλαμβανομένου φακού
UST μηδενικής μετατόπισης,
μηχανική μεγέθυνση,
μετατόπιση εστίασης και
φακού, διαιρούμενη οθόνη,
διόρθωση σημείου, διόρθωση
καμπύλης επιφάνειας και
γωνίας τοίχου, μνήμη φακού,
ενσωματωμένη κάμερα για
βαθμονόμηση χρωμάτων,
βελτίωση 4K, εγκατάσταση
360°, ανάμειξη ακμών,
κατακόρυφη προβολή

Επίπεδο θορύβου (dB)
σε κανονική/οικονομική
λειτουργία

38 / 28

38 / 28

38 / 28

34 / 28

34 / 28

Βάρος (κ.)

6,7

6,9

6,9

20,1

20,1

Διαστάσεις χωρίς τα
στηρίγματα (Π x Β x Υ σε χιλ.)

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

Κατανάλωση ενέργειας
σε κανονική / οικονομική
λειτουργία

411 W / 309 W

411 W / 309 W

411 W / 309 W

454 W / 313 W

454 W / 313 W

Κατανάλωση ενέργειας σε
κατάσταση αναμονής, επικ.
απενεργοποιημένη

0,34 W

0,34 W

0,47 W

0,50 W

0,50 W

Μοντέλο

EB-L1200U

EB-L1300U

EB-L1405U

EB-L1500U

EB-L1505U

Ανάλυση

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

Εγγενής λόγος διαστάσεων

16:10

16:10

16:10

16:10

16:10

Απόδοση έγχρωμου φωτισμού
(lumen) σε κανονική/
οικονομική λειτουργία

7.000 / 4.900

8.000 / 5.600

8.000 / 5.600

12.000 / 8.400

12.000 / 8.400

Λόγος αντίθεσης

2.500.000:1

2.500.000:1

2.500.000:1

2.500.000:1

2.500.000:1

20.000 / 30.000

20.000 / 30.000

20.000 / 30.000

20.000 / 30.000

1,44 - 2,32

1,44 - 2,32

1,57 - 2,56

1,57 - 2,56

Διάρκεια ζωής λάμπας/laser (σε 20.000 / 30.000
ώρες) σε κανονική/οικονομική
λειτουργία
Λόγος απόστασης/πλάτους σε 1,44 - 2,32
εγγενή λόγο διαστάσεων
Κλιμακωτό μέγεθος εικόνας
(διαγώνια)

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

60 - 500"

60 - 500"

Μεγέθυνση

Οπτική x1,6

Οπτική x1,6

Οπτική x1,6

Οπτική x1,6

Οπτική x1,6

Κατακόρυφη διόρθωση
keystone Οριζόντια διόρθωση
keystone

Μη αυτόματη ±45°
Μη αυτόματη ±30°

Μη αυτόματη ±45°
Μη αυτόματη ±30°

Μη αυτόματη ±45°
Μη αυτόματη ±30°

Μη αυτόματη ±45°
Μη αυτόματη ±30

Μη αυτόματη ±45°
Μη αυτόματη ±30

Μετατόπιση φακού

± 67% κατακόρυφα
± 30% οριζόντια

± 67% κατακόρυφα
± 30% οριζόντια

± 67% κατακόρυφα
± 30% οριζόντια

± 60% κατακόρυφα
± 18% οριζόντια

± 60% κατακόρυφα
± 18% οριζόντια

Έξοδος ηχείων

10 W

10 W

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

Δυνατότητα διασύνδεσης

HDBaseT, είσοδος BNC,
είσοδος HDMI, είσοδος DVI,
έξοδος VGA, είσοδος VGA,
διασύνδεση Ethernet (100
Base-TX/10 Base-T), RS-232C

HDBaseT, είσοδος BNC,
είσοδος HDMI, είσοδος DVI,
έξοδος VGA, είσοδος VGA,
διασύνδεση Ethernet (100
Base-TX/10 Base-T), RS-232C

HDBaseT, είσοδος BNC,
είσοδος HDMI, είσοδος DVI,
έξοδος VGA, είσοδος VGA,
διασύνδεση Ethernet (100
Base-TX/10 Base-T), RS-232C,
HD-SDI

HDBaseT, είσοδος BNC,
είσοδος HDMI, είσοδος DVI,
έξοδος VGA, είσοδος VGA,
διασύνδεση Ethernet (100
Base-TX/10 Base-T), RS-232C,
HD-SDI

HDBaseT, είσοδος BNC,
είσοδος HDMI, είσοδος DVI,
έξοδος VGA, είσοδος VGA,
διασύνδεση Ethernet (100
Base-TX/10 Base-T), RS-232C,
HD-SDI

Δυνατότητα διασύνδεσης ήχου Στερεοφωνική είσοδος mini
x 3,
Στερεοφωνική έξοδος mini

Στερεοφωνική είσοδος mini
x 3,
Στερεοφωνική έξοδος mini

Στερεοφωνική είσοδος mini
x 3,
Στερεοφωνική έξοδος mini

Στερεοφωνική είσοδος mini
x 3,
Στερεοφωνική έξοδος mini

Στερεοφωνική είσοδος mini
x 3,
Στερεοφωνική έξοδος mini

Δικτύωση

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

LAN (RJ45) και προαιρετική
μονάδα ασύρματου LAN

Λύσεις λογισμικού Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
έλεγχος web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
έλεγχος web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
έλεγχος web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
έλεγχος web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
εφαρμογή iProjection για iOS,
Android και Chromebook,
έλεγχος web

Άλλα χαρακτηριστικά

Πηγή φωτός laser,
επιλογές φακού με
δυνατότητα εναλλαγής
συμπεριλαμβανομένου φακού
UST μηδενικής μετατόπισης,
μηχανική μεγέθυνση,
μετατόπιση εστίασης και
φακού, διαιρούμενη οθόνη,
διόρθωση σημείου, διόρθωση
καμπύλης επιφάνειας και
γωνίας τοίχου, μνήμη φακού,
ενσωματωμένη κάμερα για
βαθμονόμηση χρωμάτων,
βελτίωση 4K, εγκατάσταση
360°, ανάμειξη ακμών,
κατακόρυφη προβολή

Πηγή φωτός laser,
επιλογές φακού με
δυνατότητα εναλλαγής
συμπεριλαμβανομένου φακού
UST μηδενικής μετατόπισης,
μηχανική μεγέθυνση,
μετατόπιση εστίασης και
φακού, διαίρεση οθόνης,
διόρθωση σημείου, διόρθωση
καμπύλης επιφάνειας και
γωνίας τοίχου, μνήμη φακού,
ενσωματωμένη κάμερα για
βαθμονόμηση χρωμάτων,
βελτίωση 4K, εγκατάσταση
360°, ανάμειξη ακμών,
κατακόρυφη προβολή

Πηγή φωτός laser,
επιλογές φακού με
δυνατότητα εναλλαγής
συμπεριλαμβανομένου φακού
UST μηδενικής μετατόπισης,
μηχανική μεγέθυνση,
μετατόπιση εστίασης και
φακού, διαιρούμενη οθόνη,
διόρθωση σημείου, διόρθωση
καμπύλης επιφάνειας και
γωνίας τοίχου, μνήμη φακού,
ενσωματωμένη κάμερα για
βαθμονόμηση χρωμάτων,
βελτίωση 4K, εγκατάσταση
360°, ανάμειξη ακμών,
κατακόρυφη προβολή

Πηγή φωτός laser, επιλογές
φακού με δυνατότητα
εναλλαγής, μηχανική
μεγέθυνση, μετατόπιση
εστίασης και φακού,
διαιρούμενη οθόνη, διόρθωση
σημείου, διόρθωση καμπύλης
επιφάνειας και γωνίας τοίχου,
μνήμη φακού, ενσωματωμένη
κάμερα για βαθμονόμηση
χρωμάτων, βελτίωση 4K,
εγκατάσταση 360°, ανάμειξη
ακμών, κατακόρυφη προβολή

Πηγή φωτός laser, επιλογές
φακού με δυνατότητα
εναλλαγής, μηχανική
μεγέθυνση, μετατόπιση
εστίασης και φακού,
διαιρούμενη οθόνη, διόρθωση
σημείου, διόρθωση καμπύλης
επιφάνειας και γωνίας τοίχου,
μνήμη φακού, ενσωματωμένη
κάμερα για βαθμονόμηση
χρωμάτων, βελτίωση 4K,
εγκατάσταση 360°, ανάμειξη
ακμών, κατακόρυφη προβολή

Επίπεδο θορύβου (dB)
σε κανονική/οικονομική
λειτουργία

34 / 28

35 / 29

35 / 29

37 / 30

37 / 30

Βάρος (κ.)

20,6

20,7

20,6

20,6

20,6

Διαστάσεις χωρίς τα
στηρίγματα (Π x Β x Υ σε χιλ.)

586 x 492 x 211

586 x 492 x 211

586 x 492 x 211

586 x 492 x 211

586 x 492 x 211

Κατανάλωση ενέργειας
σε κανονική / οικονομική
λειτουργία

566 W / 384 W

625 W / 417 W

625 W / 417 W

908 W / 597 W

908 W / 597 W

Κατανάλωση ενέργειας σε
κατάσταση αναμονής, επικ.
απενεργοποιημένη

0,50 W

0,50 W

0,50 W

0,50 W

0,50 W
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Δυνατότητα διασύνδεσης
1

Θύρα LAN (RJ45: 100Base-TX)

11 Θύρα εξόδου οθόνης (Mini D-Sub15-pin)

2

Θύρα HDBaseT (HDBaseT)

12 Έξοδος ήχου

3

DVI

13 Θύρα εισόδου BNC (5BNC)

4

Θύρα εισόδου HDMI

14 Θύρα RS-232C (Mini D-Sub 9-pin)

5

Θύρα διαγνωστικού ελέγχου

15 USB Τύπου A

6

Έξοδος οθόνης SDI

16 USB Τύπου B

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

17 Θύρα εισόδου Composite

8

Απομακρυσμένη θύρα (stereo mini)

9

Είσοδος ήχου

19 	USB Τύπου A για προαιρετική ασύρματη
δυνατότητα διασύνδεσης

18 S-Video

20 Έξοδος DVI (λευκοπίνακα)

10 	Θύρα εισόδου υπολογιστή
(Mini D-Sub15-pin)

21 Είσοδος/'Εξοδος συγχρονισμού

Σειρά EB-1400
21

10

8 19 14

15

11 17

12 20

16 9 1

4

4

9

Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το EB-1460Ui

Σειρά EB-1700

17

10

16

15

Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το EB-1795F
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4

9

Σειρά EB-2000
16 9

1

12 4

4

2

Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το EB-2265U
10

Σειρά EB-5500

14

10

1

10

11

2

4

11

9

12

4

13

5

14

8

Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το EB-5530U

Σειρά EB-L1000
1

2

3

9 10 9

5

4

11 12

9

6

13 14

8

Το μοντέλο που απεικονίζεται είναι το EB-L1505U
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Εξαρτήματα για ευρύ φάσμα εφαρμογών
Κάθε περιβάλλον είναι διαφορετικό. Το ίδιο και οι παρουσιάσεις. Γι' αυτό
προσφέρουμε μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες σας.
Διαθέτουμε από φίλτρα, λάμπες και βάσεις οροφής έως οθόνες και φακούς, χάρη
στα οποία μπορείτε εύκολα να σχεδιάσετε το πακέτο του βιντεοπροβολέα σας
έτσι ώστε να εξυπηρετεί τις ανάγκες του περιβάλλοντος ή του κοινού σας.

Αυθεντικές λάμπες Epson

Εξάρτημα για στερέωση σε οροφή

Εξασφαλίστε τις καλύτερες, φωτεινότερες
και πιο σταθερές εικόνες για μεγαλύτερο
διάστημα με τις αυθεντικές λάμπες Epson.
Κατασκευάζονται και μεταφέρονται σε
συνθήκες αυστηρών συστημάτων ελέγχου
ποιότητας, που διασφαλίζουν την καλύτερη
ποιότητα εικόνας, μεγιστοποιούν την αξιοπιστία,
ελαχιστοποιούν τη συντήρηση και προσφέρουν
συνεχή ολοκληρωμένη κάλυψη εγγύησης.

Προσαρμόστε το βιντεοπροβολέα σας τέλεια
στο χώρο σας και εξασφαλίστε ευελιξία και
ασφάλεια με τα στηρίγματα οροφής κατά
παραγγελία.

Προσαρμογέας ασύρματου LAN ELPAP10

Ηχεία ELPSP02

Κάντε γρήγορες και ασφαλείς παρουσιάσεις
μέσω του Multi-PC Projection ή της εφαρμογής
iProjection της Epson με τη βοήθεια αυτού του
προσαρμογέα USB εύκολης εγκατάστασης.

Αυτά τα μικρά ηχεία προσφέρουν δυνατό ήχο
σε οποιαδήποτε λύση για χώρους συσκέψεων.

Σειρά EB-1700 (ELPMB23 / ELPPT01)
Σειρά EB-2000 (ELPMB23)
Σειρά EB-5500 (ELPMB22 / ELPMB30)
Σειρά EB-L1000 εξάρτημα για στερέωση
σε οροφή (ELPMB47/ ELPMB48)
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Η έρευνα διεξήχθη από τη Futuresource Consulting Limited για την περίοδο από το 2001 έως το 2015. / 2Η φωτεινότητα των χρωμάτων (Απόδοση
έγχρωμου φωτισμού) υπολογίζεται σύμφωνα με το IDMS 15.4. Η φωτεινότητα των χρωμάτων ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Οι κορυφαίοι
επαγγελματικοί και εκπαιδευτικοί βιντεοπροβολείς Epson 3LCD συγκρίνονται με τους κορυφαίους βιντεοπροβολείς DLP μονού chip, με βάση τα
στοιχεία της NPD από τον Ιούνιο του 2013 έως το Μάιο του 2014 και τα στοιχεία της PMA Research από το 1ο μέχρι το 3ο τρίμηνο του 2013. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/CLO / 3Epson. / 4Πώληση λευκοπινάκων από την Sommers & Jenkins. / 5Crowne
Plaza. / 6Έρευνα της Aberdeen. / 7Microsoft Office PPC. / 8Πανεπιστήμιο Κορνέλ / 9IDC. / 10Μελέτη για τους χώρους εργασίας Gensler 2013. / 11IBM. /
12
Jigsaw24. / 13Kinvey. / 14Information Week State of Unified Communications Report 2014. / 15Οι προσφορές εγγύησης δεν είναι διαθέσιμες σε όλες τις
χώρες. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Epson. / 16H λειτουργία αφής δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα / 17Απαιτείται η εφαρμογή
iProjection και σύνδεση στο Διαδίκτυο – συμβατό μόνο με συσκευές IOS και Android και ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στην κοινή χρήση
αρχείων. / 18Το Miracast™ είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες συσκευές που υποστηρίζουν Android 4.2+ και Microsoft Windows 8.1+. Το Intel® WiDi απαιτεί
ένα σύστημα με δυνατότητα Intel® WiDi-που θα λειτουργεί με Microsoft Windows 7+. / 19Ο βιντεοπροβολέας EB-L1505U/EB-L1500U είναι ο πρώτος και
μοναδικός βιντεοπροβολέας laser 3LCD WUXGA 12.000 lm της αγοράς έως και το Δεκέμβριο του 2015. / 20Δεν διατίθεται σε όλα τα προϊόντα, ελέγξτε
τις προδιαγραφές στις σελίδες 24–29.
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Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Epson ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr
Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 210-8099499
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr
Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
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