Yrityksen esitystekniikkaratkaisut

Viemme yritysten
esitystekniikan
uudelle tasolle
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Yhteistyö ja yhteydet kokoustiloihin
Uudenlaisten yritysprojektorien laadukkaiden
valkokangaskuvien avulla saat viestisi helposti esille
kokoushuoneisiin, istuntosaleihin tai auditorioihin.
Paneelinäytöistä poiketen Epsonin projektoreiden
kuvakoko on skaalattava, ja yleisö näkee kirkkaat ja
värikkäät yksityiskohdat missä tahansa.
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Kuvakoolla on väliä

Muodosta yhteys ja pidä esityksiä

Projektorilla voi näyttää jopa 500 tuuman
kuvia kaikkine yksityiskohtineen.
Kuvat näkyvät selkeinä, kirkkaina,
häikäisemättöminä ja silmiä rasittamattomina
kaikista kulmista. Projektoreilla ei ole
paneelinäyttöjen tapaan kiinteää kuvakokoa.
Zoomauksen ja sisällön menettämisen
sijaan voit yksinkertaisesti suurentaa
näyttöä. Lisäksi kevyiden, pienikokoisten
ja kannettavien projektorien asentaminen
on helppoa.

Epsonin projektoreilla pääset aloittamaan
esityksen suoraan ilman turhauttavia ja
viivästyttäviä yhteensopivuusongelmia.
Laitteiden yhdistäminen, sisällön jakaminen
ja osallistuminen on helppoa ja nopeaa niin
kokouksissa kuin yhdistetyn viestinnän sekä
BYOD (tuo oma laitteesi) -strategioiden
mukaisissa etäyhteyksissäkin.

Luonnolliset värit

Interaktiiviset ratkaisut

Epsonin 3LCD-tekniikkaan perustuvat
projektorit tuottavat eloisan ja vaikuttavan
kuvan jopa kirkkaasti valaistuissa tiloissa.
Epson-projektoreiden sydän, optinen
3LCD-koneisto, tuottaa korkeat tarkkuusja kontrastisuhteet, joiden ansiosta värit ovat
täyteläisiä ja jopa kolme kertaa kirkkaampia
kuin yhden sirun DLP-projektoreissa2.
Epsonin projektoreilla voit siis luoda
yhdenmukaisia ja luonnollisia kuvia, jotka
inspiroivat yleisöjä aiheesta riippumatta.

Epsonin kokousratkaisut tuovat
ihmiset, paikat ja tiedot yhteen ja
lisäävät liiketoiminnan tehokkuutta ja
vuorovaikutteisuutta. Kokoustilat ovat
kehittyneet siten, että tietoja voidaan jakaa
ja näyttää yksinkertaisesti ja tehokkaasti
lähes mistä tahansa laitteesta, ja kehittynyt
interaktiivisuus muuttaa kokoukset
tuottaviksi keskusteluiksi.

1

3

Luo optimaalinen näytön koko,
jonka ansiosta jokainen pääsee
nauttimaan työpöytäkokemuksesta.

60" näyttö

60 tuuman näyttö
tuntuu 14 tuuman
monitorilta

500"

ei-interaktiivisen
näytön koko

4

näyttö

100 tuuman näyttö tuntuu
25,2 tuuman monitorilta
Perustuu 4 x 3 metrin huonekokoon

Näytä sanomasi selkeästi

Kaiken sisältösi näyttävät kuvat ovat
selkeitä ja skaalattavia 100 tuumaan asti
interaktiivisissa malleissa ja 500 tuumaan
asti kiinteästi asennettavissa malleissa.
Paneelinäytöt ovat aina vakiokokoisia, ja
kuvaa voi suurentaa vain zoomaamalla.
Epsonin projektoreiden skaalautuva näytön
koko mukautuu erilaisten kokoustilojen
lisäksi suurempiinkin tiloihin, kuten
auditorioihin.

Astu toimistoviestinnän tulevaisuuteen:
kiinnitä yleisösi huomio upeilla visuaalisilla
elämyksillä ja tee niistä osa kokousta.
Sanoman selkeys ja luettavuus sekä yleisön
osallistuminen paranevat, kun näytön
koko luo työpöytäkokemuksen jokaiselle
osallistujalle ja jokainen näkee viestisi
istumapaikasta riippumatta.

Upeita kuvia ilman rajoitteita

Lisäarvoa monitoimiratkaisulla

Onpa kuvakokosi mikä tahansa, projektori
näyttää aina huippulaatuisia kuvia jopa
Full HD WUXGA -tarkkuudella – myös
suurissa kirkkaasti valaistuissa tiloissa.
Värit ovat täyteläisiä ja luonnollisia,
yksityiskohdat ovat upeita ja pikselöityminen
on huomattavasti vähäisempää kuin
paneelinäytöissä. Katselukulmiin ei liity
rajoituksia, eikä näytössä ole katvealueita
tai heijastumia, joten koko yleisö pääsee
nauttimaan esityksestäsi.

Epsonin projektorit tarjoavat paljon muutakin
kuin upeita valkokangaskuvia. Murtoosalla 80 tuuman paneelinäytön hinnasta
voit luoda kattavan esitysratkaisun, johon
sisältyvät kaikki näyttöjen sekä valko- ja
fläppitaulujen ominaisuudet. Lisäksi Epsonin
projektorit ovat huomattavasti kevyempiä,
pienikokoisempia ja kestävämpiä
kuin paneelinäytöt. Niinpä voit siirtää
laitteen paikasta toiseen sekä pienentää
asennuskustannuksia.

Mukauta näytön koko kokoustilan mukaan ja anna jokaiselle samat
mahdollisuudet jakaa ja osallistua.

Valkokangas

100"

Aina ihanteellinen näytön koko

65''

70''

100''

Perustuu tyypilliseen 6 metrin huonepituuteen

Kuvakoolla on väliä
Huoneen mittojen mukaan sovitettu näytön koko voi auttaa
yleisöä keskittymään, osallistumaan ja ymmärtämään viestisi.
Toisin kuin paneelinäytöt, Epsonin projektorien näyttämät kuvat
skaalautuvat kaikenkokoisiin huoneisiin. Koko yleisölle hyvin
näkyvä näyttö luo työpöytäkokemuksen, ja koko sisältö näkyy
laadukkaasti ja yksityiskohtaisesti kaikista katselukulmista.
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Langattomat liitännät
ja esittäminen
Viestintäteknologia on tärkeää jokaiselle yritykselle, mutta valitun
ratkaisun tehokkuus riippuu siitä, kuinka parhaat ominaisuudet
saadaan yhdistettyä saumattomasti. Epsonin projektoreiden
monipuoliset liitännät mahdollistavat saumattomat yhteydet
niin kokouksissa kuin etäkäytössäkin. Yksinkertainen
käyttöönotto ja laaja valikoima ominaisuuksia tekevät
tietojen jakamisesta helppoa.

Nopea käyttöönotto

Saumaton esittäminen

Helpot käyttöoikeustoiminnot

BYOD (tuo oma laitteesi) -strategiaa tukevat
Epsonin EasyMP-sovellukset säästävät
aikaa ja vaivaa. EasyMP:n avulla voit
sisällyttää kokouksiin ja esityksiin materiaalia
älypuhelimista, tableteista ja tietokoneista.
Integrointi olemassa oleviin IT-rakenteisiin
on helppoa monipuolisten liitäntöjen (kuten
HDBaseT:n ja langattoman lähiverkon)
ansiosta.

Kehitä esitystyyliä, poista häiriötekijät ja
varmista kokousten sujuvuus Gesture
Presenterin avulla. Toiminnon ansiosta
voit edetä esityksessä kättäsi liikuttamalla.

Käytä projektorin ominaisuuksia ja
ohjaimia kattavasta yksittäisestä
alkunäytöstä. Tässä helppokäyttöisessä
koontinäytössä näkyvät useimmin käytetyt
toiminnot. Voit esimerkiksi vaihtaa lähteitä
samalla, kun esitykset ja oppitunnit etenevät
joustavasti.

Valvonta ja ohjaus
Näytön peilaus
Säästä aikaa lähettämällä ja suoratoistamalla
sisältö suoraan laitteesta projektoriin näytön
peilauksen avulla.

Kannusta osallistumaan
Epson Multi-PC Projection -ratkaisun avulla
voit liittää järjestelmään 50 tietokonetta,
heijastaa sisältöä jopa neljästä laitteesta
samanaikaisesti, jakaa tietoja ja olla
vuorovaikutuksessa kaikkien kanssa joko
etäverkkoyhteyden avulla tai kokouksessa.
Uusimman NFC-puhelintiedonsiirtotekniikan
ansiosta pääset helposti käsiksi osallistujien
mukanaan tuomiin tietoihin.
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Ota kaikki projektorit haltuun keskitetyllä
seuranta- ja valvontaohjelmistolla. Voit
valita ja lähettää tietoja projektoreille,
säästää aikaa ja rahaa käynnistämällä ja
sammuttamalla projektorit tiettyyn aikaan,
seurata huoltovälejä ja jopa lähettää
hälytyksiä, jotka varmistavat, että kaikki
on kunnossa kokouksen alkaessa.

80

%

EU-yrityksistä sanoo,
että uusi tekniikka
tukee entistä
parempaa yhteistyötä3

Kaikki ominaisuudet eivät ole saatavilla kaikkiin malleihin; katso tekniset tiedot sivuilta 24–29.
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Luonnolliset värit, kauniit
yksityiskohdat
Epsonin 3LCD-tekniikka tuottaa parhaimmillaan Full HD -kuvan,
jonka täyteläisten, luonnollisten värien kirkkaustaso tekee esityksistä
selkeitä ja innostavia myös hyvin valaistuissa kokousympäristöissä.
Kuvat ovat kolme kertaa kirkkaampia kuin yhden sirun
DLP-projektoreissa2, ja niiden laatu, monipuolisuus ja luova
vapaus ovat ylivertaisia paneelinäyttöihin nähden.

3x

kirkkaampi
kuin yksisiruiset
DLP-projektorit

2
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Suuri kirkkaus
Tehosta osallistumista herättämällä aiheet
eloon kirkkaimmilla ja värikkäimmillä kuvilla.
Projektoreiden kirkkaus on helppo mitata,
sillä ilmoitamme sekä värivalotehon että
valkoisen valotehon todellisen tason.
Aiheesta riippumatta voit luottaa siihen,
että kirkkaustaso koskee koko näytön
kaikkea sisältöä.

Laatua tekniikan avulla
3LCD-tekniikkaan perustuvat laitteemme
tuottavat eloisan ja vaikuttavan kuvan jopa
kirkkaasti valaistuissa tiloissa huippuluokan
tarkkuuden, jopa 12 000 lumenin
kirkkauden ja täyteläisten värien ansiosta.
Jokaisessa projektorissa on kolmisiruiset
optiset paneelit, jotka mahdollistavat
saumattoman värien sekoittumisen kauniita,
yhdenmukaisia kuvia varten.

Epsonin 3LCD-tekniikka on kolme
kertaa kilpailijoiden tekniikkaa
kirkkaampi2

Yksisiruiseen DLP-tekniikkaan
perustuvat perinteiset projektorit

Suurempi kontrasti, hämmästyttävä
selkeys
Heijasta jokainen yksityiskohta
suurimmillekin näytöille jopa
2 500 000:1-kontrastisuhteella.
Tämä tarkoittaa, että kirkkain valkoinen
on 2 500 000 kertaa kirkkaampi kuin
tummin musta. Näin suuri ero herättää
sisällön eloon ja tuottaa uskomattoman
täyteläiset ja kristallinkirkkaat yksityiskohdat.

Full HD täyttä kirkkautta varten
Epsonin Full HD WUXGA -projektorit
toistavat jokaisen yksityiskohdan ja lisäävät
selkeyttä mihin tahansa opetustilanteeseen.
Terävämpi teksti ja tarkemmat kuvat
rasittavat silmiä vähemmän ja välittävät
viestisi helpommin niin läheisessä
vuorovaikutuksessa pienen ryhmän kanssa
kuin suuren yleisön auditoriossakin.
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Laser-suorituskyky
Epsonin laserprojektoreissa yhdistyvät
uuden sukupolven laatu ja monipuolisuus,
huippulaatuinen kuva ja jopa 12 000 lumenin
kirkkaus. Projektorien epäorgaanisten
LCD-paneelien ja fosforikiekon loistavan
lämmön- ja valonkestävyyden ansiosta saat
huippulaatuisia kuvia pitkäksi aikaa.
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Tuo ihmiset, paikat ja
tiedot yhteen
Epsonin kokousratkaisujen avulla jokainen voi muodostaa
yhteyksiä, jakaa tietoja ja osallistua kokouksiin helposti ja nopeasti.
Tapa olla vuorovaikutuksessa muuttuu, ja otamme käyttöön uusia
tekniikoita, joiden avulla jokainen voi osallistua helposti kokouksiin
joko henkilökohtaisesti tai verkon välityksellä ja ottaa osaa
reaaliaikaisiin informatiivisiin ja motivoiviin interaktiivisiin
keskusteluihin.

Tee kokouksilla tuloksia

Yhdistä viestintä

Tehottomat kokoukset turhauttavat ja vievät
turhaan aikaa. Epsonin ratkaisut poistavat
ongelman, koska kokouksen aloittaminen
on nopeaa ja helppoa, yhteys eri laitteisiin ja
sijainteihin on luotettava ja tuotetut kuvat niin
laadukkaita, että niitä voi käyttää, tallentaa ja
jakaa myös myöhempää käyttöä varten.

Tiedon jakaminen on tärkeä osa yrityksen
kehittymistä yritysviestinnän uudessa
maailmassa. Yhteistyö helpottuu, kun voit
muodostaa yhteyden henkilökohtaisiin
laitteisiin nopeasti sekä jakaa ajatuksia
kollegojen kanssa verkon välityksellä.
Joustavuus kasvaa ja työskentely tehostuu.

Luo ja innovoi

20

%

Ihmiset muistavat alle 20 % näkemistään
diaesityksistä4.

Interaktiivisen esitystaulukeskusteluiden
tulokset:
50 % enemmän liidikeskusteluja
29 % lyhyempi tuottavuusaika
15 % lyhyemmät keskimääräiset
myyntisyklit6
Työntekijät pitävät tehottomia kokouksia
suurimpana yksittäisenä ajanhukkana7.
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74

%

ihmisistä sanoo, että katsekontakti
on myönteisen kokouksen tärkein
sanattoman viestinnän keino5.

Jaa tietoja

4x

75

%

Yritykset, jotka antavat työntekijöidensä
valita työskentelytapansa, kasvavat
neljä kertaa nopeammin kuin perinteiset
yritykset8.

EU-yrityksistä sanoo, että uusi
tekniikka tukee vuorovaikutteista
työskentelyä3.

Työntekijät kertovat entistä paremmista
tuloksista, jos työpaikoilla on jaettuja
tiloja yhteistyötä varten10.

37

%

Vuonna 2015 liikkuva työvoima kattaa
37 % maailmanlaajuisesta työvoimasta9.

Tee yhteistyötä entistä tehokkaammin

92

%

henkilöstöjohtajista pitää tiedon
jakamista tärkeimpänä tehtävänään
tulevien 3–5 vuoden aikana11.

80

%

EU-yrityksistä sanoo, että uusi
tekniikka tukee entistä parempaa
yhteistyötä3.

62

%

yrityksistä sanoo, että tehostunut
työntekijöiden välinen yhteistyö
on tärkein tekijä, joka motivoi
yhdistettyyn viestintään14.

249

%

kasvu joustavaa työskentelyä tukevien
henkilökohtaisten laitteiden määrässä
vuonna 201312.

50

%

Vuoteen 2017 mennessä puolet työantajista
edellyttää, että työtekijät käyttävät omia
laitteitaan työssä13.

Kaikki ominaisuudet eivät ole saatavilla kaikkiin malleihin; katso tekniset tiedot sivuilta 24–29
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Pidä liiketoiminta käynnissä
Epson CoverPlus365:n avulla voit nauttia poikkeuksellisesta
tuesta ja täydellisestä mielenrauhasta. Palvelut ulottuvat aina
ostopäätöksen tekemisestä ja vaihtotuotteista myynnin
jälkeiseen tukeen. Käytössäsi ovat Epsonin asiantuntijat,
huoltokeskusverkosto sekä asiakkaan tiloissa annettava
huoltokoulutus ja ensisijainen tuki.

1.	Epson-kumppani määrittää
liiketoimintatarpeesi

2.	Epson-kumppani hahmottelee
sopimuksen

Kumppanimme auttaa sinua selvittämään
vaatimuksesi, projektorin mallin ja yrityksesi
tarvitsemien laitteiden määrän*.

Kun siitä on sovittu, kumppanimme
käsittelee pyyntösi.

€

Projektorisi toimitetaan, niiden asetukset
määritetään ja projektorit asennetaan
liiketoimintatarpeidesi mukaan.

4.	Rekisteröi tuotteesi ja pyydä
vaihtopakettia

5.	Epson ottaa yhteyttä koulutuksen
järjestämiseksi toimipisteessä

Soittamalla Epsonin asiakaspalveluun voit
rekisteröidä projektorisi ja pyytää
vaihtotuotetta.

Epson ottaa yhteyttä ennakoivan huollon
koulutuksen järjestämiseksi toimipisteessä.

*CoverPlus365-pakettiin oikeuttava pienin määrä.
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3.	Projektorisi toimitetaan ja
asennetaan

6.	Vaihtotuotteet lähetetään sinulle

7.	Nauti jatkuvasta tuesta
CoverPlus365:n avulla

Vaihtoprojektori ja tarvittaessa lamppu
ja suodatin lähetetään sinulle suoraan
koulutuksen päätyttyä.

Saat jatkuvaa apua ja tukea 365 päivänä
vuodessa, joten huollon ja korjausten
aiheuttamat käyttökatkot jäävät minimiin.

Kattava tuki

Vahvemmat yhteydet

Aidot Epson-lamput

Lisäpalveluna saatava CoverPlus365‑takuu
tarjoaa todellisen ympärivuorokautisen
tuen lähes missä tilanteessa tahansa.
Kattavan takuuohjelmamme ansiosta
voit varmistaa, että esityksesi toteutuvat
tilanteessa kuin tilanteessa. Ohjelma käsittää
esimerkiksi suoran yhteyden koulutettuihin
asiantuntijoihin sekä neuvot ja tuen
ennen myyntiä, sen aikana ja sen jälkeen.
Se kattaa myös vaihtoprojektorit, -lamput
ja -suodattimet paikan päällä tapahtuvaa
vaihtoa varten sekä huoltokoulutuksen
paikan päällä.

Laajojen huoltopalvelujemme ansiosta
voimme reagoida ja toimia hyvin nopeasti
silloin, kun tarvitset meitä. Työskentelemme
tiiviissä yhteistyössä kanavakumppaniemme
kanssa, ja myyntihenkilöstömme sekä
erilliset loppukäyttäjä- ja yritystiimit
muodostavat laajan yhteyspisteiden
verkoston kaikissa myyntiin, huoltoon
ja neuvoihin liittyvissä asioissa.

Aidot Epson-lamput tuottavat suuren
kirkkauden ja erinomaiset värit, joten
saat parhaan suorituskyvyn ja laadun.
Näiden lamppujen valmistuksessa ja
toimituksessa noudatetaan tarkkoja
laadunvalvontajärjestelmiä pitkän,
ongelmattoman käyttöiän varmistamiseksi.

Täysi mielenrauha
Vakiotakuumme ovat yksi ero Epsonin
ja muiden projektorinvalmistajien välillä.
Epsonin takuut kattavat 3 tai 5 vuotta
(tuotteen mukaan) tai 20 000 käyttötuntia
sen mukaan, kumpi ehto täyttyy ensin15.

Laatua ja luotettavuutta
Kaikki projektorimme on tehty kestämään
ja tarjoamaan virheetöntä, jatkuvaa suorituskykyä minimaalisella huoltotarpeella.
Kaikki projektorien osat on suunniteltu ja
rakennettu huolellisesti pitkän käyttöiän
sekä helpon huollon ja vaihtamisen varmistamiseksi (laserit kestävät jopa
56 000 tuntia ja kehittyneet suodattimet
jopa 30 000 tuntia).

Kattavuus

20 000
käyttötuntiin asti15

CoverPlus365 ei ole saatavana kaikissa maissa. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
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Erittäin lyhyt etäisyys

Dynaamiset Interaktiiviset
projektorit kannustavat
yhteistyöhön
Intuitiivisten ja interaktiivisten kokoustilaratkaisujen avulla teet
kokouksista yhteisiä työskentelykokemuksia. Kokonaisratkaisut
tukevat yhdistettyä viestintää ja BYOD (tuo oma laitteesi)
-strategioita sekä poistavat erillisten esitystaulujen ja fläppitaulujen
tarpeen. Heijasta Full HD -sisältöä skaalattavalle, jopa 100 tuuman
näytölle ja tuo kollegat yhteen tietokoneiden interaktiivisuuden
sekä Skype for business -verkkoyhteyksiä avulla.
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Ota mukaan useita kohteita

Tehosta viestintää

Tee osallistumisesta helppoa

Pidä innostavia kokouksia laajennetun
tietokoneiden interaktiivisuuden ja Skype for
business -verkkoyhteyden avulla. Vähennä
matkakustannuksia ja laajenna kattavuutta
helposti etäsijainneista Multi-PC Projektionin
avulla, jolloin voit esittää kotoa käsin verkon
välityksellä.

Muuta kokoukset eloisiksi
keskusteluiksi koko näytön
kahden kynän interaktiivisuuden tai
sormikosketusohjauksen avulla16, ja
heijasta mille tahansa tasaiselle pinnalle –
vaikkapa työpöydälle. Keskustele ideoista
ja kehittele niitä, tallenna ja tulosta tulokset
tai lähetä asiakirjat suoraan MS Outlook
-yhteyshenkilöille LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol) -tuen ansiosta.

Suosi tietokoneliitäntöjen vapautta
ja joustavuutta etätyöpöytäliitännän
avulla. USB-näppäinliitäntä varmistaa
sormikosketuksen vuorovaikutteisuuden.

EB-1400-sarja
EB-1440Ui, EB-1450Ui, EB-1460Ui
EB-1460Ui
Full HD ja skaalattava, jopa
100 tuuman näyttö
4 400 lumenin WUXGA-tarkkuus
Kosketus ja kaksi interaktiivista kynää
Etätyöpöytäliitäntä
Esitystaulun jakaminen
HDMI-kaksoistulo digitaalista kuva- ja
äänisisältöä varten
Näytön peilaus
Usean näytön interaktiivisuus
Lähi- ja etäverkkoyhteydet (LAN ja Wi-Fi)
Näytön jakaminen
Multi-PC Projection -ohjelmisto
Langaton vakioliitäntä

Lisää monipuolisuutta ja arvoa

Säästä virtaa ja pysy turvassa

Nauti huippuluokan luotettavuudesta

Näytä eloisia ja ammattimaisia esityksiä
vivahteikkailla, kirkkailla ja luonnollisilla
kuvilla ja 1080p:tä paremmalla Full HD
WUXGA -tarkkuudella. Nauti skaalattavasta,
jopa 100 tuuman näytöstä ja käytä
yhteistyöhön kannustavia ominaisuuksia.
Voit esimerkiksi luoda valtavan interaktiivisen
työskentelyalueen käyttämällä kahta
projektoria yhdessä.

Energiansäästötoimintoihin kuuluvat
dynaaminen lampun hallinta, joka säätää
kirkkauden automaattisesti olosuhteiden
mukaan, sekä A/V-liukusuojus, joka
himmentää lamppua 70 % taukojen tai
keskustelujen aikana. EasyMP Network
Monitorin avulla saat selkeän yleiskuvan
projektorin tilasta, asetat virran kytkentäja sammutusajat ja voit lähettää jopa
JPEG-viestejä. Tietoturvan varmistavat
langaton suojaus sekä salattu tietojen
ja tiedostojen jako.

Pidä omistuskustannukset matalina ja
nauti mielenrauhasta Epsonin tunnetun
kestävyyden ja luotettavuuden,
CoverPlus365-takuun ja entistä pidempien
lampun ja ilmansuodattimien huoltovälien
(jopa 10 000 tuntia säästötilassa) ansiosta.

Lisää esitystaulutoiminto
Muodosta yhteys esitystauluun
DVI-lähtöliitännällä ja heijasta kuva
suurelle toissijaiselle näytölle. Tarkastele
ja kommentoi sisältöä suoraan jopa
15 kannettavasta tietokoneesta tai
tablet-tietokoneesta Internet-selaimen
kautta ja tallenna, lähetä tai tulosta.
Esitystaulutoiminnon voi myös suojata
salasanalla.
Muodosta langattomia yhteyksiä
Epsonin ratkaisut tukevat yleisimpiä
tietoliikenneliitäntöjä. Niiden ansiosta
voit jakaa sisältöä suoraan iOS- ja
Android-älylaitteista.
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Mukana kulkeva

Älykästä ja mukana
kulkevaa esittämistä –
missä tahansa
Näillä pienikokoisilla projektoreilla luot huippulaatuisia Full HD -kuvia
missä tahansa kokoustilassa. Projektorit mahtuvat kannettavan
tietokoneen laukkuun ja painavat vain 1,8 kg. Luo tilan ja yleisön koon
mukaan skaalattava, jopa 300 tuuman näyttö ja varmista, että jokainen
näkee esityksen parhaalla mahdollisella tavalla.
Kirkkaat, terävät kuvat
Välitä viestisi selvästi poikkeuksellisen
hyvällä kuvanlaadulla – myös ympäristöissä,
joissa taustavaloa on paljon. Täyteläisten
ja eloisien värien ja tarkkojen yksityiskohtien
lisäksi Epsonin 3LCD-tekniikka tuottaa
yhtä suuren valkoisen ja värillisen
valotehon (jopa 3 200 lumenia). Voit
näyttää laajakuvasisältöä kannettavasta
tietokoneesta jopa Full HD -tarkkuudella.

Parempi yhteys yleisöön
NFC:n avulla on helppo muodostaa
yhteys Android-älylaitteeseen ja heijastaa
kuvia langattomasti Epson iProjection
-sovelluksen kautta. MHL-tuen ansiosta voit
näyttää mobiililaitteissa olevia laadukkaita
video- ja äänisisältöjä latauksen aikana.

Yhdistä mobiililaite projektorin verkkoon
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Helppo käyttöönotto ja
täydellinen hallinta
Heijasta täydellisiä kuvia missä asennossa
tahansa automaattisen pysty- ja
vaakasuuntaisen trapetsikorjauksen sekä
automaattisen koonsovituksen ansiosta.
Automaattisen virrankytkennän ansiosta voit
aloittaa esittämisen heti, kun laite on liitetty
järjestelmään ja automaattinen syöttölähteen
haku ja tunnistus on suoritettu. Lyhyt
heijastusetäisyys mahdollistaa suuretkin
kuvat lähietäisyydeltä, joten projektoria
voi käyttää pienessäkin tilassa. Kaikki
kokouksen osanottajat voivat istua
projektorin takana, koska edessä oleva
ilmanpoistoaukko suuntaa lämmön
heistä poispäin.

EB-1700-sarja
EB-1780W, EB-1781W, EB-1785W,
EB-1795F
EB-1795F
3 200 lumenia ja Full HD 1080p -tarkkuus
Heijasta langattomasti älypuhelimesta
tai tablet-tietokoneesta Epson iProjection
-sovelluksen avulla
Vaaka- ja pystysuuntainen trapetsikorjaus
Automaattinen koonsovitus (ei saatavilla
mallissa EB-1780W)
Gesture Presenter
NFC
VGA-, USB- ja HDMI-tulot

Pienikokoinen ja kevyt

1,8 kg

Vertaa ja hallitse
Näytönjakotoiminto mahdollistaa
samanaikaisen heijastuksen kahdesta
eri tietolähteestä. Gesture Presenterin
avulla voit ylläpitää yleisön mielenkiintoa
ja edetä esityksessä suoraan näytön
kuvasta (ei saatavilla mallissa EB-1780W).

Esitys ilman tietokonetta
Sisäinen langaton lähiverkko
Näytön jakaminen
Näytön peilaus
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Kokoustila

Monipuolisuutta loistavien
liitäntöjen ansiosta
Tuo laadukkaat, skaalattavat ja Full HD -tasoiset
valkokangaskuvat mihin tahansa suureen kokoustilaan.
Luo ympäristöön täydellisesti sopiva kuvakoko ja esitä
haluamasi sisältö valitsemallasi laitteella helposti
aloitusnäytöstä.
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EB-2000-sarja
EB-2040, EB-2055, EB-2065, EB-2140W,
EB-2155W, EB-2165W, EB-2245U,
EB-2250U, EB-2255U, EB-2265U
EB-2265U

Heijasta kuvia, jotka erottuvat

Liitettävyys

HDBaseT

Lisää laatua ja selkeyttä
15 000:1-kontrastisuhteen ja Full HD -kuvien
avulla. Jaa täyteläisiä, luonnollisia värejä ja
yksityiskohtia kaikissa valaistusolosuhteissa
jopa WUXGA-tarkkuudella, joka näyttää
laajakuvamuotoa kookkaampaa sisältöä
ja sopii helposti useimpiin kannettavien
tietokoneiden sisältöihin.

Kahden HDMI-portin ansiosta voit lisätä
teräväpiirtosisältöä, MHL-tuki mahdollistaa
pienen laitteen sisällön siirtämisen
valkokankaalle ja lähiverkkoyhteys,
HDBaseT-yksikaapeliliitäntä ja Wi-Fi
pitävät asiat yksinkertaisina. Linkitä jopa
50 tietokonetta Multi-PC-ohjelmiston
avulla, esitä langattomasti iOS- ja Androidälylaitteista iProjection-sovlluksen17 avulla tai
peilaa näyttö Miracastin18 kautta.

Skaalattava näytön koko, jopa 300 tuumaa
5 500 lumenia, Full HD WUXGA
Langaton lähiverkko
2 HDMI-porttia (1x MHL), HDBaseT
Usean tietokoneen esitykset ja jaetun
näytön toiminto
Automaattinen trapetsikorjaus ja
koonsovitus
Näytön peilaus
Lampun kesto säästötilassa jopa
10 000 tuntia
Gesture Presenter

Jätä paneelinäytöt historiaan
Skaalattavan, jopa 300 tuuman kuvan
ansiosta Epsonin kokoustilaratkaisut
mukautuvat helposti mihin tahansa
tilaan ja antavat jokaiselle osallistujalle
mahdollisuuden nähdä koko näyttö selvästi,
yksityiskohtaisesti ja ilman heijastuksia.

Nauti mielenrauhasta
Projektorit ovat pienikokoisia, kestäviä ja
äärimmäisen luotettavia. Huolettomuutta
lisäävät jopa 10 000 tuntia (säästötilassa)
kestävä lamppu ja laajennettu
CoverPlus365-takuu.

Heijasta loistavia kuvia helposti
Ota ratkaisu helposti ja nopeasti
käyttöön ja heijasta täydellisiä kuvia
missä asennossa tahansa automaattisen
trapetsikorjauksen sekä automaattisen
koonsovituksen ansiosta. Automaattisen
virrankytkentäjärjestelmän ansiosta
voit aloittaa esittämisen heti, kun olet
muodostanut yhteyden laitteeseesi.

Saumaton laitekannan hallinta
Crestron-sertifioidut projektorit on helppo
liittää koti- tai yritysverkkoon Wi-Fi:n
välityksellä tai tavallisella Ethernet-kaapelilla.
Laitteita voi valvoa ja hallita saumattomasti
mistä tahansa verkkoyhteydellä
varustetusta kannettavasta tietokoneesta
tai mobiililaitteesta.

Helppo hallinta
Tee esityksistä entistä sujuvampia ja
älykkäämpiä Gesture Presenterin avulla.
Tämän kehittyneen toiminnon avulla voit
vaihtaa dioja pelkällä käden liikkeellä
eikä sinun tarvitse keskeyttää esityksiä
kaukosäätimen etsimisen tai projektorin
luokse menemisen takia.
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Kiinteä asennus

Tehokasta ja vaikuttavaa
esittämistä
Tehokkailla ja edullisilla EB-5500-sarjan projektoreilla heijastat
huippulaatuisia kuvia suurissa ja kirkkaastikin valaistuissa tuloissa.
Projektorin käyttöönotto ja yhdistäminen eri laitteisiin ja verkkoihin
on nopeaa ja helppoa. Täyteläiset ja eloisat kuvat sekä kehittyneet
mutta käyttäjäystävälliset esitystyökalut herättävät viestisi eloon.

Vastaus tiukkoihin budjettitavoitteisiin

Heijasta loistavia kuvia

Edullisuudestaan huolimatta projektorit
soveltuvat ammattimaiseen esittämiseen.
Matalat omistuskustannukset perustuvat
matalaan hankintahintaan sekä tehokkaisiin,
pitkäikäisiin ja edullisiin lamppuihin, jotka
kestävät jopa 10 000 tuntia säästötilassa
ja joiden vaihtaminen on helppoa.

Tuota valkokankaalle eloisia ja värikkäitä
teräväpiirtokuvia, jotka ovat kolme kertaa
kirkkaampia2 kuin johtavien kilpailijoiden
yksisiruisissa DLP-malleissa. Näin yleisö
näkee selvästi jokaisen yksityiskohdan
skaalattavalla, jopa 300 tuuman näytöllä.
Esitystoimintojen, kuten jaetun näytön
avulla voit tehdä esityksistäsi entistä
kiinnostavampia.

Esitä entistä kirkkaammin ja paremmin

Muodosta yhteyksiä

5 500 lumenin valovirran ja yhtä kirkkaan
valkoisen ja värillisen valon tehon ansiosta
saat viestisi perille vaihtelevissakin
valaistusolosuhteissa. Kuvat ovat selkeitä
ja eloisia valkoisen ja värillisen valon
laadun parannusten sekä kontrastin ja
tarkennuksen kehittymisen ansiosta.

Nauti helposta integroinnista lähes
mihin tahansa laitteeseen. Projektorin
ominaisuuksiin kuuluvat HDMI-tulot
ja HDBase-T-yksilankaliitäntä, joka
mahdollistaa Full HD -laatuisen videokuvan,
äänen, verkkoliikenteen ja ohjauskomentojen
siirtämisen yhtä CAT-6-kaapelia pitkin.
Myös verkkotoiminnot ja valinnainen
langaton USB-sovitin lisäävät järjestelmän
monipuolisuutta.

Tarkkuus

XGA
WUXGA
–
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Ota kollegat mukaan

Yksinkertainen asennus

EB-5500-sarja

Full HD 1080p -elokuvia, -videokuvia,
-valokuvia ja -musiikkia on helppo
suoratoistaa tietokoneista sekä
Android-mobiililaitteista suoraan
projektoriin langattoman Miracastpeilauksen avulla (ei saatavilla mallissa
EB-5510). Edistyksellinen langaton
ratkaisu takaa tietoturvan ja mielenrauhasi –
lähteestä riippumatta.

Integrointi on nopeaa ja joustavaa, ja
täydellisesti asemoitujen, yhdenmukaisten
kuvien luominen on helppoa keskelle
asennetun linssin, laajan linssin säätöalueen,
vaaka- ja pystysuuntaisen linssin siirron
sekä laajakuvazoomauksen ansiosta.

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

EB-5530U
5 500 lumenia, jopa WUXGA-tarkkuus
Langaton Miracast-liitäntä18
HDBaseT-yksilankaliitäntä
Lampun parannettu 10 000 tunnin
käyttöikä säästötilassa
Parannetut värit ja puhtaammat valkoiset
Parannettu kontrasti ja tarkennus
Objektiivin vaaka- ja pystysiirto ja
laajakuvazoomi
Matalat omistuskustannukset edullisten
vaihtolamppujen ansiosta
Kaksi HDMI-liitäntää
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Kiinteä asennus

Seuraavan sukupolven
esittämistä
Epsonin laserheijastustekniikan avulla voit esittää täysin
uudella tavalla. Koe maailman ensimmäinen 12 000 lumenin
WUXGA 3LCD -laserprojektori19, jossa on Full HD -tarkkuus
ja tarkkuuden tehokkaasti kaksinkertaistava 4K-skaalaus.
Tee jokaisesta kokouksesta ja esityksestä mieleenpainuva
yhdistämällä upeat kuvat ja laaja valikoima monipuolisia
ominaisuuksia.
Heijasta loistavia kuvia

Koe uusi lasertekniikka

EB-L1000-sarja

Pidä vaikuttavia esityksiä muun muassa
auditorioissa, luentosaleissa, gallerioissa ja
ostoskeskuksissa. Epsonin arvostettujen
3LCD- ja laservalonlähdetekniikkojen avulla
saat viestisi välitettyä myös hyvin valaistuissa
tiloissa, sillä kuvien värit ovat jopa kolme
kertaa kirkkaammat kuin kilpailijoilla2.

Projektoreissa yhdistyvät loistava laatu,
luotettavuus, Epsonin uusi pitkäikäinen
laservalonlähde sekä edistyksellinen
suodatin. Epäorgaaninen fosforikiekko ja
LCD-paneelit tuottavat kirkkaita ja eloisia
kuvia ja takaavat erinomaisen valon- ja
lämmönkestävyyden. Jopa yli 20 000 tunnin
huoltovapaa käyttö takaa mielenrauhasi
tärkeiden esitysten aikana.

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

Lisää joustavuutta
Tee vaikutus innovatiivisilla toiminnoilla
ja esitystyökaluilla, joihin kuuluvat muun
muassa joustava 360 asteen asennus,
moottoroidut keskenään vaihdettavat linssit,
jaetun näytön esitystila, aikaa säästävä
linssin muistitoiminto ja kuvan jatkuvan
kalibroinnin mahdollistava sisäinen kamera.
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Liity laatuvallankumoukseen
4K-skaalaustekniikka nostaa esittämisen
uudelle tasolle. Tekniikka kaksinkertaistaa
resoluution skaalaamalla digitaalisesti
Full HD 1080p -sisältöä, jolloin tarkkuus,
selkeys ja yksityiskohtaisuus parantuvat
merkittävästi.

EB-L1300U
Epsonin käänteentekevä
laserheijastustekniikka
Poikkeuksellinen kirkkaus, jopa
8 000 lumenia
4K-skaalaustekniikka
Kuvankorjaus sisäisellä kameralla
Laserin kesto jopa 83 000 tuntia
mukautetussa tilassa
Huoltovapaa käyttöaika jopa 30 000 tuntia
Helppo käyttöönotto ja monipuolinen
360 asteen asennus
Laaja valikoima linssivaihtoehtoja, mukaan
lukien erittäin lyhyen etäisyyden linssi

Liitettävyys
Tulojen laaja valikoima helpottaa ja
nopeuttaa käyttöönottoa ja integrointia.
HD-SDI-/HDBaseT-tuki mahdollistaa
Full HD -video- ja -äänisisällön toiston
Ethernetin kautta, kun taas 3G-SDI-tulo
antaa mahdollisuuden pakkaamattomien
kuvien20 heijastamiseen.
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Malli

EB-1440Ui

EB-1460Ui

Tarkkuus

WUXGA (1 920 x 1 200)

WUXGA (1 920 x 1 200)

WUXGA (1 920 x 1 200)

Alkuperäinen kuvasuhde

16:10

16:10

16:10

Värivaloteho (lumenia)
normaali-/säästötilassa

3 800 / 2 900

3 800 / 2 900

4 400 / 2 900

Kontrastisuhde

16 000:1

16 000:1

16 000:1

Lampun/laserin käyttöikä
(tuntia) normaali-/
säästötilassa

5 000 / 10 000

5 000 / 10 000

5 000 / 10 000

0,27:1

0,27:1

Etäisyyssuhde alkuperäisellä 0,27:1
kuvasuhteella
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EB-1450Ui

Skaalattava kuvakoko
(diagonaali)

70–100 tuumaa

70–100 tuumaa

70–100 tuumaa

Zoomaus

Digitaalinen 1,35-kertainen

Digitaalinen 1,35-kertainen

Digitaalinen 1,35-kertainen

Pystysuuntainen
trapetsikorjaus
Vaakasuuntainen
trapetsikorjaus

Manuaalinen ±3°
Manuaalinen ±3°

Manuaalinen ±3°
Manuaalinen ±3°

Manuaalinen ±3°
Manuaalinen ±3°

Linssin siirto

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Kaiutinteho

16 W

16 W

16 W

Liitännät

VGA-tulo, VGA-lähtö, HDMI
x 2, komposiitti-RCA, USB,
tyyppi A x 2, USB, tyyppi B,
MHL (HDMI 1:n kautta),
DVI-lähtö, RS-232C,
langallisen kaukosäätimen
tulo, synkronointitulo,
synkronointilähtö

VGA-tulo, VGA-lähtö, HDMI
x 2, komposiitti-RCA, USB,
tyyppi A x 2, USB, tyyppi B,
MHL (HDMI 1:n kautta),
DVI-lähtö, RS-232C,
langallisen kaukosäätimen
tulo, synkronointitulo,
synkronointilähtö,
kosketusyksikön ohjaus

VGA-tulo, VGA-lähtö, HDMI
x 2, komposiitti-RCA, USB,
tyyppi A x 2, USB, tyyppi B,
MHL (HDMI 1:n kautta),
DVI-lähtö, RS-232C,
langallisen kaukosäätimen
tulo, synkronointitulo,
synkronointilähtö,
kosketusyksikön ohjaus,
näytön peilaus Miracastin
kautta

Ääniliitännät

Stereominitulo x 3,
stereominilähtö

Stereominitulo x 3,
stereominilähtö

Stereominitulo x 3,
stereominilähtö

Verkkoliitäntä

Lähiverkko (RJ45) ja
langaton lähiverkkolaite
mukana

Lähiverkko (RJ45) ja
langaton lähiverkkolaite
mukana

Lähiverkko (RJ45) ja
langaton lähiverkkolaite
mukana

Epsonin ohjelmistoratkaisut

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
iProjection-sovellus iOS-,
Android- ja Chromebooklaitteille, EasyMP Network
Monitor

EasyMP Multi-PC
Projection, EasyMP Network
Projection, iProjectionsovellus iOS-, Android- ja
Chromebook-laitteille,
EasyMP Network Monitor,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC
Projection, EasyMP Network
Projection, iProjection
-sovellus iOS-, Android- ja
Chromebook-laitteille,
EasyMP Network Monitor,
Easy Interactive Tools

Muut toiminnot

Aloitusnäyttö, Windowsetätyöpöytä, suoratoisto- ja
jakamistoiminnot, usean
näytön interaktiivisuus,
esitystaulutila jakamisen
ja viemisen kokoustuella,
automaattinen kohteen haku,
A/V-liukusuojus, liukuva
jaettu näyttö, kolmitoiminen
USB-näyttö, OSD-asetusten
kopiointi, automaattinen
lampun himmennys, kahden
kynän käyttö, automaattinen
kalibrointi, DICOM-väritila,
ulkoinen ohjausalusta,
ajoitustoiminto, esitykset
ilman tietokonetta

Aloitusnäyttö, Windowsetätyöpöytä, suoratoisto- ja
jakamistoiminnot, usean
näytön interaktiivisuus,
esitystaulutila jakamisen
ja viemisen kokoustuella,
automaattinen kohteen haku,
A/V-liukusuojus, liukuva
jaettu näyttö, kolmitoiminen
USB-näyttö, OSD-asetusten
kopiointi, automaattinen
lampun himmennys, kahden
kynän ja sormikosketuksen
käyttö, automaattinen
kalibrointi, DICOM-väritila,
ulkoinen ohjausalusta,
ajoitustoiminto, esitykset
ilman tietokonetta

Aloitusnäyttö, Windowsetätyöpöytä, suoratoisto- ja
jakamistoiminnot sis. näytön
peilaus Miracastin kautta,
usean näytön interaktiivisuus,
esitystaulutila jakamisen
ja viemisen kokoustuella,
automaattinen kohteen haku,
A/V-liukusuojus, liukuva
jaettu näyttö, kolmitoiminen
USB-näyttö, OSD-asetusten
kopiointi, automaattinen
lampun himmennys, kahden
kynän ja sormikosketuksen
käyttö, automaattinen
kalibrointi, DICOM-väritila,
ulkoinen ohjausalusta,
ajoitustoiminto, esitys ilman
tietokonetta

Äänitaso (dB) normaali-/
säästötilassa

35 / 28

35 / 28

35 / 28

Paino (kg)

8,4

8,4

8,5

Mitat ilman jalkoja
L x S x K (mm)

474 x 447 x 164

474 x 447 x 164

474 x 447 x 164

Virrankulutus normaali-/
säästötilassa

401 W / 334 W

401 W / 334 W

490 W / 400 W

Virrankulutus valmiustilassa,
ei tietoliikennettä

0,5 W

0,5 W

0,5 W

Malli

EB-1780W

EB-1781W

EB-1785W

EB-1795F

Tarkkuus

WXGA (1 280 x 800)

WXGA (1 280 x 800)

WXGA (1 280 x 800)

1080p (1 920 × 1 080)

Alkuperäinen kuvasuhde

16:10

16:10

16:10

16:9

Värivaloteho (lumenia)
normaali-/säästötilassa

3 000 / 1 900

3 200 / 1 900

3 200 / 1 900

3 200 / 1 900

Kontrastisuhde

10 000:1

10 000:1

10 000:1

10 000:1

Lampun/laserin käyttöikä
(tuntia) normaali-/
säästötilassa

4 000 / 7 000

4 000 / 7 000

4 000 / 7 000

4 000 / 7 000

Etäisyyssuhde alkuperäisellä 1,04 - 1,26:1
kuvasuhteella

1,04 - 1,26:1

1,04 - 1,26:1

1,02 - 1,23:1

Skaalattava kuvakoko
(diagonaali)

30–300 tuumaa

30–300 tuumaa

30–300 tuumaa

30–300 tuumaa

Zoomaus

Optinen 1,2-kertainen

Optinen 1,2-kertainen

Optinen 1,2-kertainen

Optinen 1,2-kertainen

Pystysuuntainen
trapetsikorjaus
Vaakasuuntainen
trapetsikorjaus

Automaattinen ±30°
Manuaalinen ±30°

Automaattinen ±30°
Automaattinen ±20°

Automaattinen ±30°
Automaattinen ±20°

Automaattinen ±30°
Automaattinen ±20°

Linssin siirto

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Kaiutinteho

1W

1W

1W

1W

Liitännät

VGA-tulo, komposiitti-RCA,
USB, tyyppi B, USB,
tyyppi A, HDMI

VGA-tulo, komposiitti-RCA,
USB, tyyppi B, USB,
tyyppi A, HDMI

VGA-tulo, komposiitti-RCA,
USB, tyyppi B, USB,
tyyppi A, HDMI

VGA-tulo, komposiitti-RCA,
USB, tyyppi B, USB,
tyyppi A, HDMI

Ääniliitännät

Stereominitulo

Stereominitulo

Stereominitulo

Stereominitulo

Verkkoliitäntä

Langaton lähiverkko
käytössä

Langaton lähiverkko
käytössä

Langaton lähiverkko
käytössä

Langaton lähiverkko
käytössä

Epsonin ohjelmistoratkaisut

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, iProjectionsovellus iOS-, Android- ja
Chromebook-laitteille

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, iProjectionsovellus iOS-, Android- ja
Chromebook-laitteille

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, iProjectionsovellus iOS-, Android- ja
Chromebook-laitteille

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, iProjectionsovellus iOS-, Android- ja
Chromebook-laitteille

Muut toiminnot

Kolmitoiminen USB-näyttö,
A/V-liukusuojus, DICOM SIM
-väritila, näytön jakaminen,
esitys ilman tietokonetta

Kolmitoiminen USB-näyttö,
A/V-liukusuojus, DICOM SIM
-väritila, näytön jakaminen,
esitykset ilman tietokonetta,
automaattinen koonsovitus,
automaattitarkennus,
reaaliaikainen
trapetsikorjaus, Gesture
Presenter, NFC

Kolmitoiminen USB-näyttö,
A/V-liukusuojus, DICOM SIM
-väritila, näytön jakaminen,
esitykset ilman tietokonetta,
automaattinen koonsovitus,
automaattitarkennus,
reaaliaikainen
trapetsikorjaus, Gesture
Presenter, NFC, näytön
peilaus Miracastin kautta

Kolmitoiminen USB-näyttö,
A/V-liukusuojus, DICOM SIM
-väritila, näytön jakaminen,
esitykset ilman tietokonetta,
automaattinen koonsovitus,
automaattitarkennus,
reaaliaikainen
trapetsikorjaus, Gesture
Presenter, NFC, näytön
peilaus Miracastin kautta

Äänitaso (dB) normaali-/
säästötilassa

39 / 30

39 / 30

39 / 30

39 / 30

Paino (kg)

1,8

1,8

1,8

1,8

Mitat ilman jalkoja
L x S x K (mm)

292 x 213 x 44

292 x 213 x 44

292 x 213 x 44

292 x 213 x 44

Virrankulutus normaali-/
säästötilassa

277 W / 200 W

295 W / 208 W

295 W / 208 W

295 W / 208 W

Virrankulutus valmiustilassa,
ei tietoliikennettä

0,34 W

0,34 W

0,34 W

0,34 W
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Malli

EB-2040

EB-2055

EB-2065

EB-2140W

EB-2155W

Tarkkuus

XGA (1 024 x 768)

XGA (1 024 x 768)

XGA (1 024 x 768)

WXGA (1 280 x 800)

WXGA (1 280 x 800)

Alkuperäinen kuvasuhde

4:3

4:3

4:3

16:10

16:10

Värivaloteho (lumenia)
normaali-/säästötilassa

4 200 / 2 700

5 000 / 3 800

5 500 / 3 800

4 200 / 2 700

5 000 / 3 600

Kontrastisuhde

15 000:1

15 000:1

15 000:1

15 000:1

15 000:1

Lampun/laserin käyttöikä
(tuntia) normaali-/
säästötilassa

5 000 / 10 000

5 000 / 10 000

5 000 / 10 000

5 000 / 10 000

5 000 / 10 000

1,38 - 2,24:1

1,38 - 2,24:1

1,38 - 2,24:1

1,38 - 2,24:1

Etäisyyssuhde alkuperäisellä 1,38 - 2,24:1
kuvasuhteella

26

Skaalattava kuvakoko
(diagonaali)

30–300 tuumaa

30–300 tuumaa

30–300 tuumaa

29–280 tuumaa

29–280 tuumaa

Zoomaus

Optinen 1,6-kertainen

Optinen 1,6-kertainen

Optinen 1,6-kertainen

Optinen 1,6-kertainen

Optinen 1,6-kertainen

Pystysuuntainen
trapetsikorjaus
Vaakasuuntainen
trapetsikorjaus

Automaattinen ±30°
Manuaalinen ±30°

Automaattinen ±30°
Automaattinen ±20°

Automaattinen ±30°
Automaattinen ±20°

Automaattinen ±30°
Manuaalinen ±30°

Automaattinen ±30°
Automaattinen ±20°

Linssin siirto

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Kaiutinteho

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Liitännät

VGA-tulo x 2, VGA-lähtö,
HDMI x 2, komposiitti-RCA,
USB, tyyppi A, USB,
tyyppi B, RS-232C,
MHL (HDMI 1:n kautta)

VGA-tulo x 2, VGA-lähtö,
HDMI x 2, komposiitti-RCA,
USB, tyyppi A, USB,
tyyppi B, RS-232C,
MHL (HDMI 1:n kautta)

VGA-tulo x 2, VGA-lähtö,
HDMI x 2, komposiitti-RCA,
USB, tyyppi A, USB,
tyyppi B, RS-232C,
MHL (HDMI 1:n kautta)

VGA-tulo x 2, VGA-lähtö,
HDMI x 2, komposiitti-RCA,
USB, tyyppi A, USB,
tyyppi B, RS-232C,
MHL (HDMI 1:n kautta)

VGA-tulo x 2, VGA-lähtö,
HDMI x 2, komposiitti-RCA,
USB, tyyppi A, USB,
tyyppi B, RS-232C,
MHL (HDMI 1:n kautta)

Ääniliitännät

RCA-parin tulo,
stereominitulo x 2,
stereominilähtö

RCA-parin tulo,
stereominitulo x 2,
stereominilähtö

RCA-parin tulo,
stereominitulo x 2,
stereominilähtö

RCA-parin tulo,
stereominitulo x 2,
stereominilähtö

RCA-parin tulo,
stereominitulo x 2,
stereominilähtö

Verkkoliitäntä

Lähiverkko (RJ45) ja
langaton lähiverkkolaite
lisävarusteena

Lähiverkko (RJ45) ja
langaton lähiverkkolaite
mukana

Lähiverkko (RJ45) ja
langaton lähiverkkolaite
mukana

Lähiverkko (RJ45) ja
langaton lähiverkkolaite
lisävarusteena

Lähiverkko (RJ45) ja
langaton lähiverkkolaite
mukana

Epsonin ohjelmistoratkaisut

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-sovellus iOS-,
Android- ja Chromebooklaitteille, EasyMP Network
Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-sovellus iOS-,
Android- ja Chromebooklaitteille, EasyMP Network
Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-sovellus iOS-,
Android- ja Chromebooklaitteille, EasyMP Network
Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-sovellus iOS-,
Android- ja Chromebooklaitteille, EasyMP Network
Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-sovellus iOS-,
Android- ja Chromebooklaitteille, EasyMP Network
Monitor

Muut toiminnot

Aloitusnäyttö,
A/V-liukusuojus,
koonsovitus, näytön
jakaminen, automaattinen
käynnistys, DICOMväritila, Faroudjan DCDi,
ajoitustoiminto,
Quick Corner, esitykset ilman
tietokonetta, kolmitoiminen
USB-näyttö

Aloitusnäyttö, Gesture
Presenter, A/V-liukusuojus,
koonsovitus, näytön
jakaminen, automaattinen
käynnistys, DICOMväritila, Faroudjan DCDi,
ajoitustoiminto, tarkennusta
helpottava toiminto,
reaaliaikainen trapetsikorjaus,
Quick Corner, esitykset ilman
tietokonetta, kolmitoiminen
USB-näyttö, suoratoisto- ja
jakamisyhteydet

Aloitusnäyttö, Gesture
Presenter, A/V-liukusuojus,
koonsovitus, näytön
jakaminen, automaattinen
käynnistys, DICOMväritila, Faroudjan
DCDi, ajoitustoiminto,
tarkennusta helpottava
toiminto, reaaliaikainen
trapetsikorjaus, Quick
Corner, esitykset ilman
tietokonetta, kolmitoiminen
USB-näyttö, suoratoisto- ja
jakamisyhteydet

Aloitusnäyttö,
A/V-liukusuojus,
koonsovitus, näytön
jakaminen, automaattinen
käynnistys, DICOMväritila, Faroudjan DCDi,
ajoitustoiminto,
Quick Corner, esitykset
ilman tietokonetta,
kolmitoiminen USB-näyttö

Aloitusnäyttö, Gesture
Presenter, A/V-liukusuojus,
koonsovitus, näytön
jakaminen, automaattinen
käynnistys, DICOMväritila, Faroudjan
DCDi, ajoitustoiminto,
tarkennusta helpottava
toiminto, reaaliaikainen
trapetsikorjaus,
Quick Corner, esitykset
ilman tietokonetta,
kolmitoiminen USBnäyttö, suoratoisto- ja
jakamisyhteydet

Äänitaso (dB) normaali-/
säästötilassa

37 / 28

39 / 29

37 / 29

37 / 29

39 / 29

Paino (kg)

4,2

4,3

4,4

4,2

4,3

Mitat ilman jalkoja
L x S x K (mm)

377 x 291 x 101

377 x 291 x 101

377 x 291 x 101

377 x 291 x 101

377 x 291 x 101

Virrankulutus normaali-/
säästötilassa

316 W / 228 W

405 W / 323 W

425 W / 323 W

316 W / 228 W

405 W / 323 W

Virrankulutus valmiustilassa,
ei tietoliikennettä

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 (1 280 x 800)

WUXGA (1 920 x 1 200)

WUXGA (1 920 x 1 200)

WUXGA (1 920 x 1 200)

WUXGA (1 920 x 1 200)

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 tuumaa

50–300 tuumaa

50–300 tuumaa

50–300 tuumaa

Optinen 1,6-kertainen

Optinen 1,6-kertainen

Optinen 1,6-kertainen

Optinen 1,6-kertainen

Optinen 1,6-kertainen

Automaattinen ±30°
Automaattinen ±20°

Automaattinen ±30°
Automaattinen ±20°

Automaattinen ±30°
Automaattinen ±20°

Automaattinen ±30°
Automaattinen ±20°

Automaattinen ±30°
Automaattinen ±20°

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

HDBaseT, VGA-tulo x 2,
VGA-lähtö, HDMI x 2,
komposiitti-RCA, USB,
tyyppi A, USB, tyyppi B,
RS-232C, MHL (HDMI 1:n
kautta), Miracast

VGA-tulo x 2, VGA-lähtö,
HDMI x 2, komposiitti-RCA,
USB, tyyppi A, USB,
tyyppi B, RS-232C,
MHL (HDMI 1:n kautta)

VGA-tulo x 2, VGA-lähtö,
HDMI x 2, komposiitti-RCA,
USB, tyyppi A, USB,
tyyppi B, RS-232C,
MHL (HDMI 1:n kautta)

VGA-tulo x 2, VGA-lähtö,
HDMI x 2, komposiitti-RCA,
USB, tyyppi A, USB,
tyyppi B, RS-232C,
MHL (HDMI 1:n kautta),
Miracast

HDBaseT, VGA-tulo x 2,
VGA-lähtö, HDMI x 2,
komposiitti-RCA, USB,
tyyppi A, USB, tyyppi B,
RS-232C, MHL (HDMI 1:n
kautta), Miracast

RCA-parin tulo,
stereominitulo x 2,
stereominilähtö

RCA-parin tulo,
stereominitulo x 2,
stereominilähtö

RCA-parin tulo,
stereominitulo x 2,
stereominilähtö

RCA-parin tulo,
stereominitulo x 2,
stereominilähtö

RCA-parin tulo,
stereominitulo x 2,
stereominilähtö

Lähiverkko (RJ45) ja
langaton lähiverkkolaite
mukana

Lähiverkko (RJ45) ja
langaton lähiverkkolaite
mukana

Lähiverkko (RJ45) ja
langaton lähiverkkolaite
lisävarusteena

Lähiverkko (RJ45) ja
langaton lähiverkkolaite
mukana

Lähiverkko (RJ45) ja
langaton lähiverkkolaite
mukana

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-sovellus iOS-,
Android- ja Chromebooklaitteille, EasyMP Network
Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-sovellus iOS-,
Android- ja Chromebooklaitteille, EasyMP Network
Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-sovellus iOS-,
Android- ja Chromebooklaitteille, EasyMP Network
Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-sovellus iOS-,
Android- ja Chromebooklaitteille, EasyMP Network
Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
iProjection-sovellus iOS-,
Android- ja Chromebooklaitteille, EasyMP Network
Monitor

Aloitusnäyttö, Gesture
Presenter, näytön peilaus
Miracastin kautta,
A/V-liukusuojus,
koonsovitus, näytön
jakaminen, automaattinen
käynnistys, DICOMväritila, Faroudjan
DCDi, ajoitustoiminto,
tarkennusta helpottava
toiminto, reaaliaikainen
trapetsikorjaus,
Quick Corner, esitykset
ilman tietokonetta,
kolmitoiminen USBnäyttö, suoratoisto- ja
jakamisyhteydet

Aloitusnäyttö, Gesture
Presenter, A/V-liukusuojus,
koonsovitus, näytön
jakaminen, automaattinen
käynnistys, DICOMväritila, Faroudjan
DCDi, ajoitustoiminto,
tarkennusta helpottava
toiminto, reaaliaikainen
trapetsikorjaus,
Quick Corner, esitykset
ilman tietokonetta,
kolmitoiminen USBnäyttö, suoratoisto- ja
jakamisyhteydet

Aloitusnäyttö, Gesture
Presenter, A/V-liukusuojus,
koonsovitus, näytön
jakaminen, automaattinen
käynnistys, DICOMväritila, Faroudjan
DCDi, ajoitustoiminto,
tarkennusta helpottava
toiminto, reaaliaikainen
trapetsikorjaus,
Quick Corner, esitykset
ilman tietokonetta,
kolmitoiminen USBnäyttö, suoratoisto- ja
jakamisyhteydet
(lisätoiminto)

Aloitusnäyttö, Gesture
Presenter, näytön peilaus
Miracastin kautta,
A/V-liukusuojus,
koonsovitus, näytön
jakaminen, automaattinen
käynnistys, DICOMväritila, Faroudjan
DCDi, ajoitustoiminto,
tarkennusta helpottava
toiminto, reaaliaikainen
trapetsikorjaus,
Quick Corner, esitykset
ilman tietokonetta,
kolmitoiminen USBnäyttö, suoratoisto- ja
jakamisyhteydet

Aloitusnäyttö, Gesture
Presenter, näytön peilaus
Miracastin kautta,
A/V-liukusuojus,
koonsovitus, näytön
jakaminen, automaattinen
käynnistys, DICOMväritila, Faroudjan
DCDi, ajoitustoiminto,
tarkennusta helpottava
toiminto, reaaliaikainen
trapetsikorjaus,
Quick Corner, esitykset
ilman tietokonetta,
kolmitoiminen USBnäyttö, suoratoisto- ja
jakamisyhteydet

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
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Malli

EB-5510

EB-5520W

EB-5530U

EB-L1100U

EB-L1105U

Tarkkuus

XGA (1 024 x 768)

WXGA (1 280 x 800)

WUXGA (1 920 x 1 200)

WUXGA (1 920 x 1 200)

WUXGA (1 920 x 1 200)

Alkuperäinen kuvasuhde

4:3

16:10

16:10

16:10

16:10

Värivaloteho (lumenia)
normaali-/säästötilassa

5 500 / 3 700

5 500 / 3 700

5 500 / 3 700

6 000 / 4 200

6 000 / 4 200

Kontrastisuhde

15 000:1

15 000:1

15 000:1

2 500 000:1

2 500 000:1

Lampun/laserin käyttöikä
(tuntia) normaali-/
säästötilassa

5 000 / 10 000

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

Etäisyyssuhde alkuperäisellä 1,27 - 2,59:1
kuvasuhteella
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Skaalattava kuvakoko
(diagonaali)

50–300 tuumaa

50–300 tuumaa

50–300 tuumaa

50–300 tuumaa

50–300 tuumaa

Zoomaus

Optinen 2-kertainen

Optinen 1,8-kertainen

Optinen 1,8-kertainen

Optinen 1,6-kertainen

Optinen 1,6-kertainen

Pystysuuntainen
trapetsikorjaus
Vaakasuuntainen
trapetsikorjaus

Manuaalinen ±30°
Manuaalinen ±30°

Manuaalinen ±30°
Manuaalinen ±30°

Manuaalinen ±30°
Manuaalinen ±30°

Manuaalinen ±45°
Manuaalinen ±30°

Manuaalinen ±45°
Manuaalinen ±30°

Linssin siirto

±58 % pystysuunnassa
±38 % vaakasuunnassa

±50 % pystysuunnassa
±10 % vaakasuunnassa

±50 % pystysuunnassa
±10 % vaakasuunnassa

±67 % pystysuunnassa
±30 % vaakasuunnassa

±67 % pystysuunnassa
±30 % vaakasuunnassa

Kaiutinteho

10 W

10 W

10 W

10 W

10 W

Liitännät

VGA-tulo, VGA-lähtö,
5-BNC, 2 x HDMI,
RS-232C, langallisen
kaukosäätimen tulo

VGA-tulo, VGA-lähtö,
5-BNC, 2 x HDMI,
RS-232C, langallisen
kaukosäätimen tulo,
HDBaseT, näytön peilaus
Miracastin kautta, USB 2.0,
tyyppi A, USB 2.0, tyyppi B
(vain huolto)

VGA-tulo, VGA-lähtö,
5-BNC, 2 x HDMI,
RS-232C, langallisen
kaukosäätimen tulo,
HDBaseT, näytön peilaus
Miracastin kautta, USB 2.0,
tyyppi A, USB 2.0, tyyppi B
(vain huolto)

HDBaseT, BNC-tulo,
HDMI-tulo, DVI-tulo,
VGA-lähtö, VGA-tulo,
Ethernet-liitäntä
(100 Base-TX / 10 Base-T),
RS-232C

HDBaseT, BNC-tulo,
HDMI-tulo, DVI-tulo,
VGA-lähtö, VGA-tulo,
Ethernet-liitäntä
(100 Base-TX / 10 Base-T),
RS-232C

Ääniliitännät

Stereominitulo x 2,
stereominilähtö

Stereominitulo x 2,
stereominilähtö

Stereominitulo x 2,
stereominilähtö

Stereominitulo × 3,
Stereominilähtö

Stereominitulo × 3,
Stereominilähtö

Verkkoliitäntä

Lähiverkko (RJ45) ja
langaton lähiverkkolaite
lisävarusteena

Lähiverkko (RJ45) ja
langaton lähiverkkolaite
lisävarusteena

Lähiverkko (RJ45) ja
langaton lähiverkkolaite
lisävarusteena

Lähiverkko (RJ45) ja
langaton lähiverkkolaite
lisävarusteena

Lähiverkko (RJ45) ja
langaton lähiverkkolaite
lisävarusteena

Epsonin ohjelmistoratkaisut

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, iProjectionsovellus iOS-, Android- ja
Chromebook-laitteille

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, iProjectionsovellus iOS-, Android- ja
Chromebook-laitteille

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, iProjectionsovellus iOS-, Android- ja
Chromebook-laitteille

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, iProjectionsovellus iOS-, Android- ja
Chromebook-laitteille,
hallinta verkon kautta

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, iProjectionsovellus iOS-, Android- ja
Chromebook-laitteille,
hallinta verkon kautta

Muut toiminnot

Digitaalinen näytön
jakaminen, ajoitustoiminto,
DICOM-väritila, linssin
siirtolukko, Quick Corner,
kaarikorjaus, kaapelisuoja
mukana

Digitaalinen näytön
jakaminen, ajoitustoiminto,
DICOM-väritila, linssin
siirtolukko, Quick Corner,
kaarikorjaus, kaapelisuoja
mukana

Digitaalinen näytön
jakaminen, ajoitustoiminto,
DICOM-väritila, linssin
siirtolukko, Quick Corner,
kaarikorjaus, kaapelisuoja
mukana

Laservalonlähde,
vaihdettavissa olevat
linssivaihtoehdot, mukaan
luettuna UST-linssi, jossa ei
ole poikkeamaa, moottoroitu
zoomaus, tarkennus
ja linssinsäätö, näytön
jakaminen, pistekorjaus,
kaarevan pinnan ja
nurkkaseinän korjaus,
linssin muisti, integroitu
kamera värikalibrointiin,
4K-skaalaus, 360°:n
asennus, panorointi
(edge blending),
pystyheijastus

Laservalonlähde,
vaihdettavissa olevat
linssivaihtoehdot, mukaan
luettuna UST-linssi, jossa ei
ole poikkeamaa, moottoroitu
zoomaus, tarkennus
ja linssinsäätö, näytön
jakaminen, pistekorjaus,
kaarevan pinnan ja
nurkkaseinän korjaus,
linssin muisti, integroitu
kamera värikalibrointiin,
4K-skaalaus, 360°:n
asennus, panorointi
(edge blending),
pystyheijastus

Äänitaso (dB) normaali-/
säästötilassa

38 / 28

38 / 28

38 / 28

34 / 28

34 / 28

Paino (kg)

6,7

6,9

6,9

20,1

20,1

Mitat ilman jalkoja
L x S x K (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

Virrankulutus normaali-/
säästötilassa

411 W / 309 W

411 W / 309 W

411 W / 309 W

454 W / 313 W

454 W / 313 W

Virrankulutus valmiustilassa,
ei tietoliikennettä

0,34 W

0,34 W

0,47 W

0,50 W

0,50 W

Malli

EB-L1200U

EB-L1300U

EB-L1405U

EB-L1500U

EB-L1505U

Tarkkuus

WUXGA (1 920 x 1 200)

WUXGA (1 920 x 1 200)

WUXGA (1 920 x 1 200)

WUXGA (1 920 x 1 200)

WUXGA (1 920 x 1 200)

Alkuperäinen kuvasuhde

16:10

16:10

16:10

16:10

16:10

Värivaloteho (lumenia)
normaali-/säästötilassa

7 000 / 4 900

8 000 / 5 600

8 000 / 5 600

12 000 / 8 400

12 000 / 8 400

Kontrastisuhde

2 500 000:1

2 500 000:1

2 500 000:1

2 500 000:1

2 500 000:1

Lampun/laserin käyttöikä
(tuntia) normaali-/
säästötilassa

20 000 / 30 000

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

Etäisyyssuhde alkuperäisellä 1,44 - 2,32
kuvasuhteella
Skaalattava kuvakoko
(diagonaali)

50–300 tuumaa

50–300 tuumaa

50–300 tuumaa

60–500 tuumaa

60–500 tuumaa

Zoomaus

Optinen 1,6-kertainen

Optinen 1,6-kertainen

Optinen 1,6-kertainen

Optinen 1,6-kertainen

Optinen 1,6-kertainen

Pystysuuntainen
trapetsikorjaus
Vaakasuuntainen
trapetsikorjaus

Manuaalinen ±45°
Manuaalinen ±30°

Manuaalinen ±45°
Manuaalinen ±30°

Manuaalinen ±45°
Manuaalinen ±30°

Manuaalinen ±45°
Manuaalinen ±30°

Manuaalinen ±45°
Manuaalinen ±30°

Linssin siirto

±67 % pystysuunnassa
±30 % vaakasuunnassa

±67 % pystysuunnassa
±30 % vaakasuunnassa

±67 % pystysuunnassa
±30 % vaakasuunnassa

±60 % pystysuunnassa
±18 % vaakasuunnassa

±60 % pystysuunnassa
±18 % vaakasuunnassa

Kaiutinteho

10 W

10 W

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Ei saatavilla

Liitännät

HDBaseT, BNC-tulo,
HDMI-tulo, DVI-tulo,
VGA-lähtö, VGA-tulo,
Ethernet-liitäntä
(100 Base-TX / 10 Base-T),
RS-232C

HDBaseT, BNC-tulo,
HDMI-tulo, DVI-tulo,
VGA-lähtö, VGA-tulo,
Ethernet-liitäntä
(100 Base-TX / 10 Base-T),
RS-232C

HDBaseT, BNC-tulo,
HDMI-tulo, DVI-tulo,
VGA-lähtö, VGA-tulo,
Ethernet-liitäntä
(100 Base-TX / 10 Base-T),
RS-232C, HD-SDI

HDBaseT, BNC-tulo,
HDMI-tulo, DVI-tulo,
VGA-lähtö, VGA-tulo,
Ethernet-liitäntä
(100 Base-TX / 10 Base-T),
RS-232C, HD-SDI

HDBaseT, BNC-tulo,
HDMI-tulo, DVI-tulo,
VGA-lähtö, VGA-tulo,
Ethernet-liitäntä
(100 Base-TX / 10 Base-T),
RS-232C, HD-SDI

Ääniliitännät

Stereominitulo × 3,
Stereominilähtö

Stereominitulo × 3,
Stereominilähtö

Stereominitulo × 3,
Stereominilähtö

Stereominitulo × 3,
Stereominilähtö

Stereominitulo × 3,
Stereominilähtö

Verkkoliitäntä

Lähiverkko (RJ45) ja
langaton lähiverkkolaite
lisävarusteena

Lähiverkko (RJ45) ja
langaton lähiverkkolaite
lisävarusteena

Lähiverkko (RJ45) ja
langaton lähiverkkolaite
lisävarusteena

Lähiverkko (RJ45) ja
langaton lähiverkkolaite
lisävarusteena

Lähiverkko (RJ45) ja
langaton lähiverkkolaite
lisävarusteena

Epsonin ohjelmistoratkaisut

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, iProjectionsovellus iOS-, Android- ja
Chromebook-laitteille,
hallinta verkon kautta

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, iProjectionsovellus iOS-, Android- ja
Chromebook-laitteille,
hallinta verkon kautta

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, iProjectionsovellus iOS-, Android- ja
Chromebook-laitteille,
hallinta verkon kautta

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, iProjectionsovellus iOS-, Android- ja
Chromebook-laitteille,
hallinta verkon kautta

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, iProjectionsovellus iOS-, Android- ja
Chromebook-laitteille,
hallinta verkon kautta

Muut toiminnot

Laservalonlähde,
vaihdettavissa olevat
linssivaihtoehdot, mukaan
luettuna UST-linssi, jossa ei
ole poikkeamaa, moottoroitu
zoomaus, tarkennus
ja linssinsäätö, näytön
jakaminen, pistekorjaus,
kaarevan pinnan ja
nurkkaseinän korjaus,
linssin muisti, integroitu
kamera värikalibrointiin,
4K-skaalaus, 360°:n
asennus, panorointi
(edge blending),
pystyheijastus

Laservalonlähde,
vaihdettavissa olevat
linssivaihtoehdot, mukaan
luettuna UST-linssi, jossa ei
ole poikkeamaa, moottoroitu
zoomaus, tarkennus
ja linssinsäätö, näytön
jakaminen, pistekorjaus,
kaarevan pinnan ja
nurkkaseinän korjaus,
linssin muisti, integroitu
kamera värikalibrointiin,
4K-skaalaus, 360°:n
asennus, panorointi
(edge blending),
pystyheijastus

Laservalonlähde,
vaihdettavissa olevat
linssivaihtoehdot, mukaan
luettuna UST-linssi, jossa ei
ole poikkeamaa, moottoroitu
zoomaus, tarkennus
ja linssinsäätö, näytön
jakaminen, pistekorjaus,
kaarevan pinnan ja
nurkkaseinän korjaus,
linssin muisti, integroitu
kamera värikalibrointiin,
4K-skaalaus, 360°:n
asennus, panorointi
(edge blending),
pystyheijastus

Laservalonlähde,
vaihdettavissa olevat
linssivaihtoehdot,
moottoroitu zoomaus,
tarkennus ja linssinsäätö,
näytön jakaminen,
pistekorjaus, kaarevan
pinnan ja nurkkaseinän
korjaus, linssin muisti,
integroitu kamera
värikalibrointiin, 4K-skaalaus,
360°:n asennus,
panorointi (edge blending),
pystyheijastus

Laservalonlähde,
vaihdettavissa olevat
linssivaihtoehdot,
moottoroitu zoomaus,
tarkennus ja linssinsäätö,
näytön jakaminen,
pistekorjaus, kaarevan
pinnan ja nurkkaseinän
korjaus, linssin muisti,
integroitu kamera
värikalibrointiin, 4K-skaalaus,
360°:n asennus,
panorointi (edge blending),
pystyheijastus

Äänitaso (dB) normaali-/
säästötilassa

34 / 28

35 / 29

35 / 29

37 / 30

37 / 30

Paino (kg)

20,6

20,7

20,6

20,6

20,6

Mitat ilman jalkoja
L x S x K (mm)

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

Virrankulutus normaali-/
säästötilassa

566 W / 384 W

625 W / 417 W

625 W / 417 W

908 W / 597 W

908 W / 597 W

Virrankulutus valmiustilassa,
ei tietoliikennettä

0,50 W

0,50 W

0,50 W

0,50 W

0,50 W
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Liitännät
2 HDBaseT-liitäntä (HDBaseT)

11 	Näytön lähtöliitäntä (Mini D-Sub,
15-nastainen)

3 DVI

12 Äänilähtö

4 HDMI-tuloliitäntä

13 BNC-tuloliitäntä (5BNC)

5 Ylläpitoliitäntä

14 RS-232C-liitäntä (Mini D-Sub, 9-nastainen)

6 Näytön lähtö SDI

15 USB, tyyppi A

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

16 USB, tyyppi B

8 Kaukosäädinliitäntä (stereomini)

18 S-Video

9 Äänitulo

19 	USB, tyyppi A, lisätoimintona saatavaa
langatonta yhteyttä varten

1 LAN-liitäntä (RJ45: 100Base-TX)

17 Komposiittivideotuloliitäntä

10 	Tietokoneen tuloliitäntä (Mini D-Sub,
15-nastainen)

20 DVI-lähtö (esitystaulu)
21 Synkronointitulo ja -lähtö

EB-1400-sarja
21

10

8 19 14

15

11 17

12 20

16 9 1

4

4

9

Kuvassa on malli EB-1460Ui

EB-1700-sarja

17

10

16

Kuvassa on malli EB-1795F
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15

4

9

EB-2000-sarja
1

16 9

12 4

4

2

Kuvassa on malli EB-2265U
10

EB-5500-sarja

14

10

1

10

11

2

4

11

9

12

4

13

5

14

8

Kuvassa on malli EB-5530U

EB-L1000-sarja
1

2

3

9 10 9

5

4

11 12

9

6

13 14

8

Kuvassa on malli EB-L1505U
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Lisävarusteita monenlaisiin käyttötarkoituksiin
Jokainen ympäristö ja esitys on erilainen, joten tarjoamme laajan valikoiman
lisävarusteita, joilla voit täyttää yksilölliset tarpeesi. Suodattimien, lamppujen,
kattokiinnittimien, valkokankaiden ja linssien avulla projektoripaketti on
helppo räätälöidä ympäristöäsi tai yleisöäsi varten.

Aidot Epson-lamput

Kattokiinnitin

Aidot Epson-lamput takaavat parhaat,
kirkkaimmat ja yhdenmukaisimmat
kuvat pitkäksi aikaa. Niiden valmistuksessa
ja toimituksessa käytetään tiukkoja
laadunhallintajärjestelmiä, jotka takaavat
parhaan kuvanlaadun, maksimoivat
luotettavuuden, minimoivat huollontarpeen
ja varmistavat jatkuvan, kattavan takuun.

Sovita projektorisi täydellisesti tilaasi
ja varmista joustavuus ja turvallisuus
räätälöidyillä kattokiinnittimillämme.

WLAN-sovitin ELPAP10

Kaiuttimet ELPSP02

Pidä nopeita, suojattuja esityksiä
Multi-PC Projectionin tai Epsonin iProjectionsovelluksen kautta tämän helposti
asennettavan USB-sovittimen avulla.

Nämä pienikokoiset kaiuttimet lisäävät
tehokkaan äänen mihin tahansa
kokoustilaratkaisuun.

EB-1700-sarja (ELPMB23 / ELPPT01)
EB-2000-sarja (ELPMB23)
EB-5500-sarja (ELPMB22 / ELPMB30)
EB-L1000-sarjan kattokiinnitin
(ELPMB47 / ELPMB48)

1
2

Kyselyn suoritti Futuresource Consulting Limited vuosina 2001–2015. / 2Värien kirkkaus (värivaloteho) mitattu IDMS 15.4 ‑standardin
mukaisesti. Värien kirkkaus vaihtelee käyttöolosuhteiden mukaan. Epsonin johtavat yritys- ja opetuskäyttöön tarkoitetut 3LCD-projektorit
verrattuna johtaviin yksisiruisiin DLP-projektoreihin kesäkuusta 2013 toukokuuhun 2014 koottujen NPD-tietojen ja PMA Researchin
vuoden 2013 ensimmäisestä neljänneksestä kolmanteen neljännekseen kokoamien tietojen perusteella. Lisätietoja on osoitteessa
www.epson.fi/CLO / 3Epson. / 4Sommers ja Jenkins, Whiteboard Selling. / 5Crowne Plaza. / 6Aberdeenin tutkimus. / 7Microsoft Office PPC. /
8
Cornell University / 9IDC. / 10Genslerin työpaikkatutkimus 2013. / 11IBM. / 12Jigsaw24. / 13Kinvey. / 14Information Week, State of Unified
Communications -raportti 2014. / 15Takuutarjoukset eivät ole voimassa kaikissa maissa. Ota yhteys paikalliseen Epson-edustajaan. /
16
Sormikosketus ei ole saatavilla kaikissa malleissa / 17Edellyttää iProjection-sovellusta ja internet-yhteyttä – yhteensopiva vain IOS- ja
Android-laitteiden kanssa, tiedostonjakorajoitukset mahdollisia. / 18Miracast™ on saatavilla tiettyihin Android 4.2+- ja Microsoft Windows 8.1+
-laitteisiin. Intel® WiDi edellyttää Intel® WiDi -yhteensopivaa järjestelmää, jossa on Microsoft Windows 7+. / 19EB-L1505U / EB-L1500U on
markkinoiden ensimmäinen ja ainoa 12 000 lumenin WUXGA 3LCD -laserprojektori joulukuussa 2015. / 20Kaikki ominaisuudet eivät ole
saatavilla kaikkiin malleihin; katso tekniset tiedot sivuilta 24–29.
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Saat lisätietoja osoitteesta www.epson.fi tai ottamalla yhteyden paikalliseen Epson-jälleenmyyjään.
Epson Suomi
Tuotetietoa: puh. 020 155 2091
Tekninen tuki: puh. 020 155 2090
Faksi: 020 155 2092
finland@epson.co.uk
www.epson.fi
Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta.
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
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