Rozwiązania do wyświetlania obrazu dla firm

Nowy standard
w nowoczesnym
środowisku
biurowym
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Współpraca i łączność
podczas spotkań
Zmień oblicze prezentacji dzięki projektorom, które rzucają
idealny obraz na duży ekran i ułatwiają przekazywanie
informacji w każdej przestrzeni. W przeciwieństwie do
płaskich monitorów nasze projektory oferują skalowalny
rozmiar obrazu i wyświetlają każdy szczegół w żywych
kolorach niezależnie od pomieszczenia.
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Rozmiar obrazu ma znaczenie

Łączność i prezentacja

Wyświetl każdy szczegół na obrazie
o przekątnej do 500", który jest jasny,
pozbawiony odblasków i wyraźnie widoczny
z każdego miejsca w pomieszczeniu.
W odróżnieniu od płaskich monitorów
nie ma stałego rozmiaru ekranu. Zamiast
powiększać widok i tracić jego część,
możesz po prostu wyświetlić większy
obraz. Oprócz tego projektory są lekkie,
kompaktowe i przenośne, a ich instalacja
jest bardzo łatwa.

Dzięki projektorom Epson możesz zacząć
prezentację bez zbędnych przygotowań
i opóźnień wynikających z konfiguracji
i ewentualnych niezgodność sprzętowych.
Urządzenia można podłączyć szybko
i łatwo, i od razu zacząć udostępniać
materiały, angażując wszystkich
uczestników bezpośrednich i zdalnych dzięki
pełnej obsłudze strategii BYOD (Bring Your
Own Device) i UC (Unified Communications).

Wierne odzwierciedlenie kolorów

Rozwiązania interaktywne

Wyświetlaj jasne i atrakcyjne obrazy
w maksymalnej jakości Full HD także
w jasno oświetlonych pomieszczeniach
dzięki technologii Epson 3LCD. Złożony
z 3 paneli LCD silnik optyczny, będący
sercem każdego projektora Epson, oferuje
jednocześnie wysoką rozdzielczość i duży
współczynnik kontrastu, które dają trzy
razy bogatsze barwy i trzy razy wyższą
jasność w porównaniu z 1-procesorowymi
projektorami DLP2. Innymi słowy projektory
Epson pozwalają wyświetlać konsekwentnie
żywe obrazy — angażujące odbiorców
niezależnie od tematu prezentacji.

Rozwiązania Epson do obsługi spotkań
zbliżają ze sobą ludzi, miejsca i informacje,
oferując wydajność i interaktywność, której
potrzebujesz. Miejsca spotkań są coraz
bardziej zaawansowane technologicznie —
pozwalają łatwo i skutecznie prezentować
dane z każdego niemal urządzenia, oferują
większą interakcję i zamieniają zebrania
w produktywne rozmowy.
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Należy zadbać o optymalny rozmiar
ekranu, aby wyświetlany na nim obraz
z komputera był widoczny dla każdego.

60"wyświetlacz

Wyświetlacz 60-calowy
jest porównywalny
do monitora 14"

500"

wielkość obrazu
bez interakcji
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Idealny rozmiar ekranu
za każdym razem

100"

wyświetlacz

Wyświetlacz 100-calowy jest
porównywalny do monitora 25,2"
Na przykładzie pomieszczenia o wielkości 4 x 3 m

Wyraźny przekaz

Obraz z naszych projektorów jest wyrazisty
i skalowalny do przekątnej 100" w modelach
interaktywnych i do 500" w modelach
instalowanych na stałe, a co najważniejsze
— na ekranie zawsze mieszczą się
wszystkie dane. Płaskie monitory oferują
jeden rozmiar ekranu z opcją powiększania
— i nic więcej. Nasze projektory oferują
możliwość dopasowania przekątnej
obrazu do wielkości pomieszczenia
i świetnie sprawdzają się nawet
w dużych audytoriach.

Śmiało wejdź w przyszłość komunikacji
biurowej z oszałamiającym obrazem,
który przyciąga uwagę odbiorców i czyni
ich uczestnikami spotkania. Możliwość
powielenia widoku pulpitu poprawia
czytelność i zwiększa zaangażowanie
uczestników spotkania, którzy dokładnie
widzą obraz z każdego miejsca na sali.

Doskonały obraz bez ograniczeń

Wszechstronne rozwiązanie

Niezależnie od wielkości obrazu możesz
liczyć na doskonałą jakość w maksymalnej
rozdzielczości Full HD WUXGA; także
w dużych i jasno oświetlonych salach.
Bogate i żywe kolory, wyraźne szczegóły
i znaczne ograniczenie pikselizacja
w porównaniu z płaskimi monitorami.
Żadnych ograniczeń kątów widzenia,
martwych punktów, odblasków ekranu
— możesz pokazać swoją prezentację
bardzo szerokiej publiczności.

Nasze projektory oferują o wiele więcej niż
tylko ogromny rozmiar obrazu. Za niewielką
część ceny 80-calowego płaskiego
monitora możesz stworzyć wszechstronne
rozwiązanie do prezentacji w wszystkimi
funkcjami ekranu, tablicy i flipchartu. Nasze
projektory są również dużo lżejsze, mniejsze
i bardziej wytrzymałe od płaskich monitorów;
są dzięki temu łatwiejsze w transporcie
i tańsze w utrzymaniu.

Dzięki odpowiedniej wielkości obrazu każdy może zaangażować
się w spotkanie niezależnie od wielkości sali.

65''

70''

100''

Na przykładzie typowego pomieszczenia o długości 6 metrów

Rozmiar obrazu
ma znaczenie
Dostosowanie rozmiaru obrazu do wielkości pomieszczenia
może mieć duży wpływ na poziom koncentracji, przyjemności
z oglądania i zrozumienia treści. W przeciwieństwie do
wyświetlaczy płaskoekranowych nasze projektory umożliwiają
skalowanie obrazu, dzięki czemu — niezależnie od wielkości
pomieszczenia — każdy uczestnik ma idealny widok wszystkich
danych prezentowanych na komputerze — bez utraty jakości,
w pełnych szczegółach i z dowolnego kąta.
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Bezproblemowa łączność
i prezentowanie
Technologie komunikacji mają kluczowe znaczenie dla każdej
firmy, której zależy na sukcesie. Potrzebne jest jednak również
odpowiednie dobranie najlepszych funkcji, które będą ze sobą
skutecznie współpracować. By to umożliwić, projektory Epson
oferują wszechstronne opcje łączności lokalnej i zdalnej, łatwą
konfigurację i wiele funkcji pozwalających skupić się
wyłącznie na prezentacji.

Szybka konfiguracja
Szybka i prosta instalacja dzięki aplikacjom
Epson EasyMP, które w pełni obsługują
strategię BYOD (bring-your-own-device).
Aplikacje EasyMP pozwalają wyświetlać
materiały podczas spotkań i prezentacji
za pomocą smartfonów, tabletów
i komputerów. Można je łatwo zintegrować
z zastanym środowiskiem IT dzięki
wszechstronnym opcjom łączności, w tym
HDBaseT czy bezprzewodowej sieci LAN.

Bezproblemowe wyświetlanie
prezentacji
Funkcja Gesture Presenter pozwala
prowadzić prezentacje płynnie i bez
żadnych elementów mogących rozpraszać
uwagę uczestników. To daje swobodę
i pozwala omawiać prezentowane
problemy po prostu za pomogą gestów.

Monitorowanie i kontrola
Przekazywanie obrazu
Można zaoszczędzić czas i strumieniować
dane bezpośrednio ze swojego urządzenia
do projektora przy użyciu funkcji
przekazywania obrazu.

Zachęcanie do udziału
Oprogramowanie Epson Multi-PC Projection
umożliwia podłączenie do 50 komputerów
osobistych, wyświetlanie materiałów
jednocześnie z czterech urządzeń,
udostępnianie informacji oraz interakcję
z uczestnikami spotkania zdalnie i lokalnie.
Dzięki najnowszej technologii NFC do
udostępniania plików przez telefon można
łatwo korzystać z informacji przyniesionych
przez uczestników spotkania.
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Centralne funkcje sterowania oferują
pełną kontrolę nad wszystkimi
posiadanymi projektorami. Można
wysyłać konkretne dane do projektorów
w systemie, oszczędzać czas i pieniądze
dzięki możliwości zdalnego włączania
i wyłączania urządzeń oraz śledzić
cykle serwisowe i wysłać alerty, by mieć
pewność, że wszystko jest gotowe
przed rozpoczęciem spotkania.

Łatwy dostęp do funkcji
Dostęp do funkcji i elementów sterujących
projektora zapewnia jeden kompleksowy
wyświetlacz — ten ułatwiający obsługę
pulpit z najczęściej używanymi funkcjami
pozwala zmienić źródło treści, oferuje też
wiele innych możliwości, zapewniając przez
cały czas płynny przebieg prezentacji i zajęć.

80

%

firm w UE przyznaje,
że nowe technologie
usprawniają
współpracę3

Niektóre funkcje są dostępne tylko w wybranych produktach — dane na ten temat można znaleźć w danych
technicznych na stronach 24–29.
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Rzeczywiste kolory
i piękne szczegóły
Nasze technologie 3LCD generują obrazy w rozdzielczości Full HD
w żywych, realistycznych kolorach, zapewniając taki poziom jasności,
dzięki któremu prezentacje są czytelne i zajmujące, nawet w dobrze
oświetlonych pomieszczeniach spotkań. Obrazy są nawet trzykrotnie
jaśniejsze niż w przypadku jednoprocesorowych projektorów DLP2.
Projektory wyposażone w te technologie osiągają taki poziom
jakości, są tak wszechstronne i tak wspierają kreatywność,
że wyświetlacze płaskoekranowe nie stanowią dla
nich żadnej konkurencji.

3-krotnie
jaśniejsze niż w
jednoukładowych
projektorach DLP
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Wysoka jasność
Zaangażowanie uczestników w spotkanie
jest większe dzięki jasnym i żywym kolorom.
Jasność naszych projektorów łatwo jest
zmierzyć, gdyż podajemy prawdziwe
poziomy natężenia światła zarówno
barwnego, jak i białego. Niezależnie od
tematyki można liczyć na ten poziom
jasności przy wyświetlaniu wszelkich
treści na całym ekranie.

Wysoka jakość dzięki technologii
Nasza technologia 3LCD łączy wysoką
rozdzielczość, dużą jasność sięgającą
12 000 lumenów i bogactwo kolorów,
umożliwiając wyświetlanie żywych,
atrakcyjnych obrazów nawet w jasno
oświetlonych salach lekcyjnych.
Półprzewodnikowe panele optyczne
z trzema procesorami stanowiące
trzon każdego projektora umożliwiają
bezproblemowe mieszanie kolorów,
zapewniając generowanie pięknych,
spójnych obrazów.

Technologia 3LCD firmy Epson —
obrazy trzykrotnie jaśniejsze niż
w technologiach konkurencyjnych2

Projektory konwencjonalne wyposażone
w jednoukładową technologię DLP

Wyższy kontrast, wyjątkowa wyrazistość
Wysokie współczynniki kontrastu,
nawet 2 500 000:1., umożliwiają
wyświetlanie wszystkich szczegółów
nawet na największych ekranach. Tak
wysoki współczynnik kontrastu oznacza,
że najjaśniejsza biel jest 2 500 000 tys.
razy jaśniejsza niż najgłębsza czerń — takie
zróżnicowanie pozwala ożywić wszelkie
wyświetlane treści dzięki niewiarygodnej,
wręcz krystalicznej wyrazistości szczegółów.

Idealnie wyraźna projekcja dzięki
rozdzielczości Full HD
Nasze projektory Full HD WUXGA
odtwarzają nawet najdrobniejsze szczegóły
obrazu, dodając wyrazistości każdym
zajęciom. Ostrzejszy tekst i obrazy
w wysokiej rozdzielczości są łatwiejsze
w odbiorze dla oka, skuteczniej
przekazując zamierzony komunikat,
zarówno w przypadku zajęć interaktywnych
dla małych grup, gdy obraz ogląda się
z bliska, jak i podczas zajęć dla większej
widowni, prowadzonych w dużych salach
wykładowych.
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Przewaga lasera
Nasze projektory lasowe oferują
przyszłościową jakość i wszechstronność
z doskonałym obrazem i jasnością
do 12 000 lm. Są one wyposażone
w wykonane z substancji nieorganicznej
panele LCD i koło fosforowe, co daje
doskonałą odporność na działanie światła
i pozwala wyświetlać obraz w doskonałej
jakości przez długi czas.
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Łączy ludzi, miejsca i informacje
Rozwiązania do obsługi spotkań firmy Epson oferują doskonałe
funkcje łączności, udostępniania informacji i prostej interakcji
z nimi podczas spotkań. Metody interakcji z danymi w pracy
ulegają zmianom i mamy nowe technologie do ich obsługi.
Każdy może zaangażować się w spotkanie bezpośrednio lub
zdalnie w czasie rzeczywistym, podnosząc poziom dyskusji
i motywując pozostałych.

Postaw na wynik

Jednolitość systemów komunikacyjnych

Mało wydajne spotkania mogą prowadzić
do zniecierpliwienia i marnotrawstwa czasu.
Dzięki naszym rozwiązaniom ten problem
znika, bo oferujemy szybką i prostą
instalację, niezawodne opcje łączności
z różnymi urządzeniami i lokalizacjami
oraz doskonałą jakość obrazu zarówno
podczas spotkania, jak i w materiałach
udostępnianych później.

Udostępnianie wiedzy stanowi podstawę
rozwoju nowoczesnych przedsiębiorstw.
Współpraca przebiega sprawniej, gdy
każdy może szybko podłączyć osobiste
urządzenie, by podzielić się swoimi
pomysłami w całej sieci. To daje większą
swobodę i zachęca do wydajniejszej pracy.

Tworzenie i innowacyjność

20

%

Ludzie zapamiętują mniej niż 20%
informacji pokazywanych na slajdach4.

Jakie korzyści płyną z prezentacji
przy interaktywnej tablicy:
50% wyższa skuteczność
w zdobywaniu klientów
29% krótszy czas produkcji
15% krótszy średni czas cyklu
sprzedaży6
Pracownicy wskazują na nieciekawe
spotkania jako największe źródło
marnowania czasu7.
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74

%

przyznaje, że kontakt wzrokowy jest
najważniejszym niewerbalnym czynnikiem
decydującym o powodzeniu spotkania5.

Udostępnianie informacji

4x

75

%

Firmy, które dają pracownikom wybór
sposobu pracy rozwijają się 4 razy
szybciej8.

firm w UE przyznaje, że nowe
technologie zwiększają
zaangażowanie3.

Pracownicy w biurach na
planie otwartym są wydajniejsi10.

37

%

W 2015 roku zdalni pracownicy
stanowili 37% globalnej siły roboczej.

Wydajniejsza współpraca

92

80

%

%

szefów działów HR przyznaje,
że w nadchodzących 3–5 latach
najważniejsze będą zdolności
dzielenia się wiedzą11.

firm w UE przyznaje,
że nowe technologie
usprawniają współpracę3.

62

%

firm przyznaje, że poprawa
wydajności współpracy jest
najważniejszym czynnikiem
decydującym o stosowaniu UC14.

249

%

wzrost liczby urządzeń osobistych używanych
do elastycznej pracy w 2013 r12.

50

%

Do 2017 r. połowa pracodawców będzie
wymagała od pracowników używania
w pracy własnych urządzeń13.

Niektóre funkcje są dostępne tylko w wybranych produktach — dane na ten temat można znaleźć w danych technicznych na stronach 24–29.
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Niech Twoja firma
się rozwija
Epson CoverPlus365 to wyjątkowa oferta pomocy technicznej
gwarantująca całkowity spokój w całym okresie eksploatacji.
Dostępny jest cały wachlarz usług — od konsultacji przed
zakupem, przez wymianę produktów po pomoc po sprzedaży.
Oferujemy pomoc ekspertów i sieć punktów serwisowych,
a także szkolenia z zakresu konserwacji na miejscu
i priorytetową pomoc techniczną.

1.	Partner firmy Epson pomaga
zdefiniować Twoje potrzeby biznesowe

2.	Partner firmy Epson przedstawia
umowę serwisową

Nasz partner pomoże określić Twoje
wymagania i potrzeby oraz wybrać
model projektora oraz liczbę urządzeń*
odpowiednią dla Twojej firmy.

Po uzyskaniu zgody partner przetworzy
Twój wniosek.

€

Projektory są dostarczane,
konfigurowane i instalowane
zgodnie z wymaganiami.

4.	Zarejestruj swoje produkty i zamów
usługę produktów zastępczych

5.	Skontaktujemy się Tobą, by umówić
się na szkolenie na miejscu

Wystarczy zadzwonić do działu pomocy
technicznej Epson, by zarejestrować
projektory i zamówić produkty zastępcze.

Skontaktujemy się z Tobą, by umówić
się na szkolenie na miejscu w zakresie
zapobiegawczych czynności konserwacyjnych.

6.	Produkty zastępcze są wysyłane
do Ciebie

7.	Oferujemy obsługę ciągłą
w ramach pakietu CoverPlus365

Projektor zastępczy (oraz lampa i filtr, jeśli
dotyczy) zostanie wysłany bezpośrednio do
Ciebie po ukończeniu dowolnego szkolenia.

Twoja firma zostanie objęta stałym
monitoringiem technicznym przez 365
dni w roku, zapewniając najkrótszy czas
naprawy.

*Minimalna wymagana wielkość zamówienia uprawniająca do usługi CoverPlus365.
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3.	Twoje projektory są dostarczane
i instalowane

Kompleksowa pomoc techniczna

Mocniejsze więzi

Oryginalne lampy Epson

Opcjonalna gwarancja CoverPlus365
zapewnia całodobową pomoc
techniczną. Ten wyjątkowy program
pomaga w obsłudze prezentacji. Oferuje
bezpośredni dostęp do wyszkolonych
specjalistów, a także pomoc przed
sprzedażą, w trakcie i po sprzedaży.
W ramach programu można też otrzymać
zastępczy projektor, lampy i filtry oraz
umówić się na szkolenia w zakresie
konserwacji urządzeń.

Nasza rozległa sieć serwisowa pozwala
nam reagować i działać bardzo szybko,
gdziekolwiek jesteśmy potrzebni. Ściśle
współpracujemy z naszymi partnerami,
a nasi sprzedawcy i specjalne zespoły do
obsługi użytkowników indywidualnych i firm
tworzą gęstą sieć punktów kontaktowych
w zakresie sprzedaży, serwisu i doradztwa.

Oryginalne lampy Epson oferują dużą
jasność obrazu i doskonałe odwzorowanie
kolorów, zapewniając maksymalną
wydajność i wysoką jakość. Lampy te są
produkowane i wysyłane z zastosowaniem
surowych systemów kontroli jakości,
co zapewnia ich długi czas eksploatacji.

Całkowita pewność niezawodnego
działania
Nasze standardowe gwarancje to kolejna
rzecz, która wyróżnia firmę Epson na tle
innych producentów projektorów. Oferujemy
przedłużoną 3- lub 5-letnią gwarancję
(zależnie od produktu) lub 20 000 godzin
użytkowania, zależnie od tego,
co następuje wcześniej15.

Jakość i niezawodność
Tworzymy nasze projektory z myślą o długiej
eksploatacji z niezmienną wysoką jakością
przy minimalnych wymaganiach konserwacyjnych. Wszystkie części do projektorów
są projektowane i produkowane w nieskazitelnych warunkach, co zapewnia im
trwałość, a w razie potrzeby można je łatwo
wymienić. Lasery gwarantują czas pracy do
56 000 godzin, a zaawansowane filtry — do
30 000 godzin.

Rozszerzona
gwarancja do

20 000
godzin pracy15

Usługa CoverPlus365 nie jest dostępna we wszystkich krajach. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy skontaktować
się z lokalnym oddziałem firmy Epson.
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Ultrakrótki rzut

Dynamiczne interaktywne projektory
zaprojektowano do współpracy
Spotkania mogą być naprawdę produktywne dzięki tym intuicyjnym,
interaktywnym i wszechstronnym rozwiązaniom, które wykorzystują
funkcje ujednoliconej komunikacji, strategie BYOD i eliminują potrzebę
instalowania oddzielnej tablicy czy flipchartów. Możesz wyświetlać
materiały w jakości Full HD na skalowanym ekranie o przekątnej do 100";
możesz współpracować zdalnie z członkami zespołu przed ekranami
komputerów lub laptopów za pośrednictwem programu Skype dla firm.
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Wiele lokalizacji

Lepsza komunikacja

Zaangażowanie staje się proste

Możesz prowadzić spotkania z funkcją
rozszerzonej interakcji na komputerach
i komunikacji internetowej w programie
Skype dla firm. Zmniejsz koszty podróży
i zwiększ swój zasięg dzięki prostej zdalnej
komunikacji i funkcji Multi-PC Projection
do wyświetlania prezentacji z domu
za pośrednictwem sieci.

Zmień zebrania w ożywione dyskusje dzięki
interaktywnej powierzchni dotykowej16 na
całym ekranie i możliwości wyświetlania
obrazu na dowolnej płaskiej powierzchni.
Omawiaj i rozwijaj pomysły; zapisuj i drukuj
rezultaty lub wysyłaj dokumenty e-mailem
bezpośrednio do kontaktów z programu
MS Outlook dzięki obsłudze protokołu LDAP
(Lightweight Directory Access Protocol).

Postaw na swobodę i elastyczność dzięki
możliwości łączenia się z komputerami
w całym biurze za pomocą funkcji zdalnego
pulpitu oraz możliwości podłączenia
klawiatury USB z zachowaniem obsługi
dotykowej.

Seria EB-1400
EB-1440Ui, EB-1450Ui, EB-1460Ui
EB-1460Ui
Full HD ze skalowaniem do 100"
4400 lm, rozdzielczość WUXGA
Obsługa dotykowa i za pomocą
dwóch piór
Obsługa zdalnego pulpitu
Udostępnianie tablicy
Podwójne wejście HDMI do odtwarzania plików wideo i audio
Przekazywanie obrazu
Interaktywność wielu ekranów
Łączność lokalna i zdalna przez LAN,
Wi-Fi
Dzielenie ekranu
Oprogramowanie Multi-PC Projection
Samodzielne łącze bezprzewodowe

Wszechstronność i wartość

Oszczędność energii i bezpieczeństwo

Wysoka niezawodność

Profesjonalne prezentacje z żywymi
obrazami w rozdzielczości Full HD
WUXGA powyżej 1080p. Możesz regulować
wielkość obrazu aż do 100" i motywować
do współpracy za pomocą różnych funkcji,
w tym dużego interaktywnego ekranu
tworzonego za pomocą dwóch projektorów.

Urządzenia są też wyposażone w funkcje
obniżające zużycie energii, takie jak
dynamiczna kontrola lampy, która pozwala
automatycznie dostosowywać jasność do
warunków, oraz funkcja wyciszania dźwięku/
obrazu, która przyciemnia lampę o 70%
podczas przerw i dyskusji. EasyMP Network
Monitor oferuje funkcje monitorowania
kondycji projektora, programowania godzin
włączania i wyłączania, a nawet obsługę
wiadomości w formacie JPEG. Twoje dane
są bezpieczne dzięki zabezpieczeniom
w sieci bezprzewodowej oraz szyfrowaniu
udostępnianych danych i plików.

Niskie koszty posiadania i spokój w całym
okresie eksploatacji dzięki niezawodnej
trwałości produktów Epson, gwarancji
CoverPlus365 i dłuższej żywotności
lamp oraz filtrów do 10 000 w trybie
ekonomicznym.

Funkcja tablicy do pisania
Można podłączyć tablicę przez wyjście
DVI i wyświetlać obraz na dużym ekranie
pomocniczym. Można też wyświetlać
treści na tablicy oraz nanosić na nie notatki
bezpośrednio z 15 odrębnych laptopów
lub tabletów za pomocą przeglądarki,
a także zapisywać, wysyłać i drukować
dane. Funkcja tablicy do pisania może
być zabezpieczona hasłem.
Łączność mobilna
Nasze rozwiązania obsługują popularne
interfejsy IT i pozwalają łatwo udostępniać
treści bezpośrednio z urządzeń z systemami
iOS i Android.
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Bardzo łatwe do przenoszenia

Inteligentne i łatwe do
przenoszenia urządzenie
do obsługi prezentacji
Wyświetlaj obrazy w jakości Full HD w dowolnym pomieszczeniu szybko
i łatwo dzięki smukłemu projektorowi, który waży zaledwie 1,8 kg i można
go postawić na torbie na laptopa. Masz do dyspozycji skalowalny obraz
o przekątnej do 300", który łatwo dopasujesz do wielkości pomieszczenia
i audytorium, by każdy mógł wszystko dobrze widzieć.
Jasne obrazy w wysokiej rozdzielczości

Prosta konfiguracja, pełna kontrola

Twoja prezentacja jest przejrzysta,
a jakość obrazu wyjątkowa nawet w jasno
oświetlonej sali. Technologia 3LCD firmy
Epson pozwala osiągnąć równie wysokie
natężenie światła białego i barwnego
sięgające 3200 lumenów, a także bogate,
realistyczne kolory i szczegóły w wysokiej
rozdzielczości. Wyświetlaj materiały w trybie
panoramicznym z laptopa z maksymalną
rozdzielczością Full HD.

Idealne rozwiązanie do wyświetlania obrazu
z dowolnego położenia dzięki automatycznej
pionowej i poziomej korekcji geometrii
obrazu. Zacznij prezentować natychmiast
po uruchomieniu projektora dzięki funkcji
automatycznego wyszukiwania źródła
sygnału wejściowego. Ultrakrótki rzut
umożliwia wyświetlanie dużych obrazów
z bliska, więc projektor może być używany
w niewielkich pomieszczeniach, a wylot
powietrza skierowany jest do przodu, tak
aby wszyscy uczestnicy spotkania mogli
siedzieć bezpośrednio za projektorem.

Bliższa komunikacja z odbiorcami
Funkcja NFC ułatwia łączność
z urządzeniami z systemem Android
i bezprzewodowe wyświetlanie za
pośrednictwem aplikacji iProjection
firmy Epson. Za pomocą złącza MHL
można wyświetlać wysokiej jakości filmy
i odtwarzać dźwięk z urządzeń mobilnych,
jednocześnie je ładując.

Podłącz swoje urządzenie mobilne do sieci projektora
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Seria EB-1700
EB-1780W, EB-1781W, EB-1785W,
EB-1795F
EB-1795F
3200 lm w rozdzielczości Full HD 1080p
Aplikacja iProjection firmy Epson do obsługi
bezprzewodowej łączności ze smartfonami
i tabletami
Pozioma i pionowa korekcja
geometrii obrazu
Automatyczne dopasowanie ekranu
(niedostępne w modelu EB-1780W)
Funkcja Gesture Presenter
NFC
Wejścia VGA, USB, HDMI

Kompaktowy i lekki

1,8 kg

Porównywanie, kontrastowanie,
kontrola

Prowadzenie prezentacji bez komputera

Możesz jednocześnie wyświetlać dane
z dwóch stojących obok siebie źródeł za
pomocą funkcji dzielenia ekranu. Funkcja
Gesture Presenter pozwala utrzymać
uwagę uczestników spotkania i płynnie
przechodzić do kolejnych tematów
(opcja niedostępna w modelu EB-1780W).

Dzielenie ekranu

Wbudowana bezprzewodowa sieć LAN
Przekazywanie obrazu
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Sale konferencyjne

Wszechstronne
opcje łączności
Wyświetlaj skalowalny obraz w jakości Full HD w każdej
przestrzeni konferencyjnej. Za pomocą ekranu głównego
łatwo i intuicyjnie dopasujesz wielkość obrazu
do pomieszczenia i wyświetlisz materiały
z dowolnego urządzenia.
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Seria EB-2000
EB-2040, EB-2055, EB-2065, EB-2140W,
EB-2155W, EB-2165W, EB-2245U,
EB-2250U, EB-2255U, EB-2265U
EB-2265U
HDBaseT
Skalowalny rozmiar ekranu
o przekątnej do 300"
5500 lumenów, Full HD WUXGA
Bezprzewodowa sieć LAN
2 porty HDMI (1x MHL), HDBaseT
Wyświetlanie treści z wielu komputerów
i funkcja dzielenia ekranu
Automatyczna korekcja geometrii obrazu
i dopasowanie ekranu
Przekazywanie obrazu
Czas eksploatacji lampy: nawet 10 000
godzin w trybie ekonomicznym
Funkcja Gesture Presenter

Wyświetlaj obraz, który zapada
w pamięć
Wysoki współczynnik kontrastu 15 000:1
i rozdzielczość Full HD dodaje obrazom
jakości i wyrazistości. Projektory
umożliwiają wyświetlanie obrazów
w żywych, realistycznych kolorach,
z mnóstwem szczegółów, nawet
w jasno oświetlonych pomieszczeniach.
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość
to WUXGA, która pozwala na wyświetlanie
obrazu w formacie szerszym od
panoramicznego i do której daje się łatwo
dostosować większość treści z laptopów.
Zostaw płaskie ekrany w spokoju
Opcja skalowania obrazu do
przekątnej 300" pozwala łatwo korzystać
z naszych projektorów w każdym
pomieszczeniu z zachowaniem wszystkich
szczegółów i bez odblasków na całej
powierzchni ekranu
Bez problemu wyświetlaj idealne obrazy
Idealne rozwiązanie do wyświetlania obrazu
z dowolnego położenia dzięki automatycznej
pionowej i poziomej korekcji geometrii
obrazu. Wyjątkowa mobilność dzięki funkcji
automatycznego włączania po podłączeniu
urządzenia do prądu.

Łączność
2 porty HDMI pozwalają korzystać
z materiałów w wysokiej rozdzielczości,
wyświetlać obraz z małego urządzenia
na dużym ekranie dzięki obsłudze MHL
i obsługiwać całą prezentację w prosty
sposób dzięki łączności LAN, HDBaseT
i Wi-Fi. Oprogramowanie Multi-PC pozwala
podłączyć do 50 komputerów, za pomocą
aplikacji iProjection można prezentować
treści bezprzewodowo z urządzeń
z systemem iOS i Android17, a dzięki opcji
Miracast można tworzyć kopie ekranu18.
Pewność niezawodnego działania
Nasze projektory są kompaktowe, trwałe
i wysoce niezawodne dzięki żywotności
lamp do 10 000 godzin w trybie
ekologicznym i rozszerzonej gwarancji
CoverPlus365.
Bezproblemowe zarządzanie
urządzeniem
Nasze projektory mają certyfikat Crestron,
który daje możliwość łatwego połączenia
z dowolną siecią domową lub firmową
przez Wi-Fi lub za pomocą standardowego
kabla Ethernet. Urządzenia można
bezproblemowo monitorować, obsługiwać
i kontrolować z dowolnego laptopa lub
urządzenia mobilnego z obsługą sieci.

Przejmij kontrolę
Twoje prezentacje mogą być jeszcze
płynniejsze dzięki zaawansowanej funkcji
Gesture Presenter, która pozwala zmieniać
slajdy ruchem ręki bez sięgania po pilota
czy podchodzenia do projektora.
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Prezentacje zapadające
w pamięć
Wyświetlaj piękne obrazy w różnych jasno oświetlonych
pomieszczeniach dzięki zaawansowanym i niedrogim
projektorom z serii EB-5500. Możesz szybko i łatwo podłączyć
się do bardzo wielu urządzeń i sieci, by zaprezentować
swoje dane w barwnych i żywych obrazach za pomocą
zaawansowanych, ale łatwych w obsłudze narzędzi.
Ograniczony budżet

Wyświetlaj idealne obrazy

Te projektory są niedrogie, ale wciąż oferują
wysoką, profesjonalną jakość. Bardzo niski
całkowity koszt posiadania jest efektem
niskiej ceny zakupu i bardzo wydajnych
i żywotnych lamp, których okres eksploatacji
został wydłużony do 10 000 godzin w trybie
ekologicznym i które w razie potrzeby
można bardzo łatwo wymienić.

Wyświetlaj żywe, kolorowe obrazy
HD na dużym ekranie, które są trzy razy
jaśniejsze2 w porównaniu z konkurencyjnymi
jednoukładowymi modelami DLP i zapewnij
odbiorcom wyraźny widok wszystkich
szczegółów na ekranie skalowalnym
do przekątnej 300". W trakcie prezentacji
możesz też korzystać z funkcji
dzielenia ekranu.

Jasny obraz, lepsze prezentacje

Podłączaj urządzenia

Prezentuj swoje materiały wyraźniej
i w różnych warunkach oświetleniowych
dzięki lampie o mocy 5500 lumenów
i równie jasnym natężeniu światła białego
co barwnego. Obrazy są wyraźne i naturalne
dzięki wyższej jakości światła barwnego
i białego, a także wyższym właściwościom
kontrastu i ostrości.

Zaawansowane opcje łączności pozwalają
łatwo włączyć projektor do niemal każdej
infrastruktury IT. Są to m.in. dwa porty
HDMI i pojedyncze złącze HDBase-T, które
ułatwiają instalację poprzez przesyłanie
wszystkich sygnałów wideo Full HD, audio,
sieci i poleceń sterowania przez jeden kabel
CAT-6. Funkcjonalność można dodatkowo
rozszerzyć za pomocą obsługi sieci
i opcjonalnej bezprzewodowej karty USB.

Rozdzielczość od

XGA
WUXGA
do
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Zaangażuj współpracowników

Łatwiejsza konfiguracja

Seria EB-5500

Możesz łatwo strumieniować filmy, zdjęcia
i muzykę w jakości Full HD z komputerów
i urządzeń mobilnych z systemem Android
bezpośrednio do projektora za pomocą
opcji bezprzewodowego powielania
obrazu Miracast P2P (opcja niedostępna
w modelu EB-5510). Niezależnie od
źródła sygnału masz zapewniony spokój
podczas prezentacji dzięki zaawansowanym
zabezpieczeniom bezprzewodowym,
które chronią poufność danych.

Integracja jest szybka i elastyczna,
umożliwiając łatwe wyświetlanie idealnie
prostych obrazów dzięki centralnemu
umieszczeniu obiektywu i szerokiemu
zakresowi przesunięcia obiektywu,
a także przesunięciu obiektywu w pionie
i poziomie oraz dużemu zakresowi
powiększania obrazu.

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

EB-5530U
5500 lumenów, maks. rozdzielczość
WUXGA
Łączność bezprzewodowa przez Miracast18
Łączność przez HDBaseT przy użyciu
pojedynczego przewodu
Zwiększona żywotność lampy: 10 000
godzin (tryb ekonomiczny)
Udoskonalone kolory i czystsza biel
Lepszy kontrast i większa ostrość
Przesunięcie obiektywu w poziomie
i w pionie oraz szeroki współczynnik
powiększenia
Niskie koszty eksploatacji i niedrogie
lampy na wymianę
Dwa złącza HDMI
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Przyszłość prezentowania
Zmień sposób prezentowania danych dzięki technologii
projekcji laserowej. Zobacz różnicę, jaką oferuje pierwszy
na świecie laserowy projektor 3LCD wyświetlający obraz
o jasności 12 000 lm19, w rozdzielczości Full HD i technologii
optymalizacji 4K, która w praktyce poprawia rozdzielczość
dwukrotnie. Połącz piękny obraz z wszechstronnymi
funkcjami obsługi, dzięki którym każde spotkanie
zapadnie odbiorcom w pamięć.
Wyświetlaj idealne obrazy

Przewaga lasera

Seria EB-L1000

Twórz potężne obrazy w salach
konferencyjnych oraz wykładowych,
galeriach czy centrach handlowych.
Nasze uznane technologie 3LCD
i źródła światła laserowego umożliwiają
wyraźne wyświetlanie obrazów
o kolorach trzykrotnie jaśniejszych
niż w rozwiązaniach konkurencji2.

Niezrównana jakość i niezawodność
zapewniane przez nowe, długotrwałe
źródło światła laserowego i zaawansowany
filtr. Nieorganiczne panele LCD i koło
fosforowe dają jasne, żywe obrazy
o doskonałej odporności na działanie
światła i wysokiej temperatury. Efekt to
20 000 lub więcej godzin użytkowania
urządzenia bez konserwacji, co daje pełny
komfort podczas ważnych prezentacji.

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

Wszechstronność
Rób wrażenie dzięki innowacyjnym
funkcjom i narzędziom prezentacji,
obejmującym rozwiązania od elastycznej
instalacji w zakresie 360º, wymiennych
obiektywów z silnikiem oraz dzielenia
ekranu po oszczędzającą czas funkcję
pamięci obiektywu i wbudowaną kamerę,
zapewniającą spójność kalibracji obrazu.
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Dołącz do rewolucji jakości
Zadbaj o jeszcze wyższą jakość prezentacji,
korzystając z cyfrowej technologii
optymalizacji 4K, która poprawia jakość
wyświetlania treści w rozdzielczości
Full HD 1080p, aby uzyskać dwukrotnie
wyższą rozdzielczość, lepszą jakość
tekstur, wyjątkową ostrość, wyrazistość
i szczegółowość.

EB-L1300U
Rewolucyjna technologia laserowej
projekcji obrazu
Wyjątkowa jasność do 8000 lumenów,
technologia optymalizacji 4K
Korekcja obrazu dzięki wbudowanej
kamerze
Czas eksploatacji lasera do 20 000h
w trybie standardowym/ do 56 000h
w trybie niestandardowym
Praca bez konserwacji do 30 000 godzin
Łatwa konfiguracja i wszechstronna
instalacja 360º
Szeroki wybór obiektywów, w tym opcja
o ultrakrótkim rzucie z zerowym offsetem

Łączność
Szeroka gama wejść zapewnia szybką
i łatwą konfigurację oraz integrację.
Obsługa wejść HD-SDI/HDBaseT
umożliwia transmisję wideo w jakości
Full HD i dźwięku przez sieć Ethernet.
Wejście 3G-SDI umożliwia wyświetlanie
całkowicie nieskompresowanych obrazów20.
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Model
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EB-1440Ui

EB-1450Ui

EB-1460Ui

Rozdzielczość

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

Rzeczywisty obraz

16:10

16:10

16:10

Natężenie światła białego
i barwnego (lumeny)
w trybie standardowym/
ekonomicznym
Współczynnik kontrastu

3800 / 2900

3800 / 2900

4400 / 2900

16 000:1

16 000:1

5000 / 10 000
Czas eksploatacji lampy/
lasera (liczba godzin) w trybie
zwykłym/ekonomicznym

16 000:1

5000 / 10 000

5000 / 10 000

Współczynnik rzutu
(rozdzielczość rzeczywista)

0,27:1

0,27:1

0,27:1

Skalowalny rozmiar
obrazu (przekątna)

70–100"

70–100"

70–100"

Zoom

Cyfrowy ×1,35

Cyfrowy ×1,35

Cyfrowy ×1,35

Pionowa korekcja geometrii
obrazu Pozioma korekcja
geometrii obrazu

Obsługa ręczna ±3°
Obsługa ręczna ±3

Obsługa ręczna ±3°
Obsługa ręczna ±3

Obsługa ręczna ±3°
Obsługa ręczna ±3

Regulacja kąta ustawienia
obiektywu

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Moc głośnika

16 W

16 W

16 W

Złącza

Wejście VGA, wyjście VGA,
HDMI x 2, kompozytowe
RCA, USB typu A x 2,
USB typu B, MHL (przez
HDMI 1), wyjście DVI,
RS-232C, przewodowe
zdalne sterowanie, wejście
do synchronizacji, wyjście
do synchronizacji

Wejście VGA, wyjście VGA,
HDMI x 2, kompozytowe
RCA, USB typu A x 2,
USB typu B, MHL
(przez HDMI 1), wyjście
DVI, RS-232C, wejście
przewodowego zdalnego
sterowania, wejście do
synchronizacji, wyjście
do synchronizacji, sterowanie
funkcją dotykową

Wejście VGA, wyjście VGA,
HDMI x 2, kompozytowe
RCA, USB typu A x 2, USB
typu B, MHL (przez HDMI 1),
wyjście DVI, RS-232C,
wejście przewodowego
zdalnego sterowania,
wejście do synchronizacji,
wyjście do synchronizacji,
sterowanie funkcją
dotykową, lustrzane odbicie
ekranu z wykorzystaniem
interfejsu Miracast

Złącza audio

Wejście Stereo mini x 3,
wyjście Stereo mini

Wejście Stereo mini x 3,
wyjście Stereo mini

Wejście Stereo mini x 3,
wyjście Stereo mini

Praca w sieci

Sieć LAN (RJ45) i moduł
bezprzewodowej sieci
LAN w zestawie

Sieć LAN (RJ45) i moduł
bezprzewodowej sieci
LAN w zestawie

Sieć LAN (RJ45) i moduł
bezprzewodowej sieci
LAN w zestawie

Oprogramowanie
firmy Epson

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
aplikacja iProjection dla
systemów iOS, Android i
komputerów Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
aplikacja iProjection dla
systemów iOS, Android i
komputerów Chromebook,
EasyMP Network Monitor,
narzędzia Easy Interactive

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
aplikacja iProjection dla
systemów iOS, Android
i komputerów Chromebook,
EasyMP Network Monitor,
narzędzia Easy Interactive

Inne funkcje

Ekran główny, pulpit zdalny
systemu Windows, funkcje
strumieniowania i
udostępniania, interaktywna
obsługa wielu ekranów, tryb
tablicy z opcją udostępniania
i eksportowania danych,
automatyczne wyszukiwanie
źródła sygnału, wyciszanie
audio/wideo, dzielenie
ekranu, wyświetlanie przez
USB 3 w 1, kopiowanie
ustawień OSD,
automatyczne wygaszanie
lampy, dwa pióra
interaktywne, automatyczna
kalibracja, tryb kolorów
DICOM, zewnętrzny panel
sterowania, funkcja
planowania, projekcja bez
użycia komputera

Ekran główny, pulpit zdalny
systemu Windows, funkcje
strumieniowania i
udostępniania, interaktywna
obsługa wielu ekranów, tryb
tablicy z opcją udostępniania
i eksportowania danych,
automatyczne wyszukiwanie
źródła sygnału, wyciszanie
audio/wideo, dzielenie
ekranu, wyświetlanie przez
USB 3 w 1, kopiowanie
ustawień OSD,
automatyczne wygaszanie
lampy, dwa pióra
interaktywne i dotyk,
automatyczna kalibracja, tryb
kolorów DICOM, zewnętrzny
panel sterowania, funkcja
planowania, projekcja bez
użycia komputera

Ekran główny, pulpit zdalny
systemu Windows, funkcje
strumieniowania i
udostępniania w tym
powielanie ekranu i Miracast,
interaktywna obsługa
wielu ekranów, tryb tablicy
z opcją udostępniania i
eksportowania danych,
automatyczne wyszukiwanie
źródła sygnału, wyciszanie
audio/wideo, dzielenie
ekranu, wyświetlanie
przez USB 3 w 1,
kopiowanie ustawień OSD,
automatyczne wygaszanie
lampy, dwa pióra
interaktywne i dotyk,
automatyczna kalibracja, tryb
kolorów DICOM, zewnętrzny
panel sterowania, funkcja
planowania, projekcja bez
użycia komputera

Poziom hałasu
(tryb standardowy/
ekonomiczny) (dB)

35 / 28

35 / 28

35 / 28

Waga (kg)

8,4

8,4

8,5

Wymiary bez stopki
(szer. x gł. x wys.) (mm)

474 x 447 x 164

474 x 447 x 164

474 x 447 x 164

Pobór mocy (tryb normalny/
ekonomiczny)

401 W/334 W

401 W/334 W

490 W/400 W

Pobór mocy w trybie
wstrzymania, łącz. wył.

0,5 W

0,5 W

0,5 W

Model

EB-1780W

EB-1781W

EB-1785W

EB-1795F

Rozdzielczość

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

1080p (1920 x 1080)

Rzeczywisty obraz

16:10

16:10

16:10

16:9

Natężenie światła białego
i barwnego (lumeny)
w trybie standardowym/
ekonomicznym
Współczynnik kontrastu

3000 / 1900

3200 / 1900

3200 / 1900

3200 / 1900

10 000:1

10 000:1

10 000:1

10 000:1

4000 / 7000
Czas eksploatacji lampy/
lasera (liczba godzin) w trybie
zwykłym/ekonomicznym

4000 / 7000

4000 / 7000

4000 / 7000

Współczynnik rzutu
(rozdzielczość rzeczywista)

1,04 - 1,26:1

1,04 - 1,26:1

1,04 - 1,26:1

1,02 - 1,23:1

Skalowalny rozmiar
obrazu (przekątna)

30–300"

30–300"

30–300"

30–300"

Zoom

Optyczny ×1,2

Optyczny ×1,2

Optyczny ×1,2

Optyczny ×1,2

Pionowa korekcja geometrii
obrazu Pozioma korekcja
geometrii obrazu

Obsługa automatyczna ±30° Obsługa automatyczna ±30° Obsługa automatyczna ±30° Obsługa automatyczna ±30°
Obsługa ręczna ±30°
Obsługa automatyczna ±20° Obsługa automatyczna ±20° Obsługa automatyczna ±20°

Regulacja kąta ustawienia
obiektywu

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Moc głośnika

1W

1W

1W

1W

Złącza

Wejście VGA, kompozytowe
RCA, USB typu B,
USB typu A, HDMI

Wejście VGA, kompozytowe
RCA, USB typu B,
USB typu A, HDMI

Wejście VGA, kompozytowe
RCA, USB typu B,
USB typu A, HDMI

Wejście VGA, kompozytowe
RCA, USB typu B,
USB typu A, HDMI

Złącza audio

wejście Stereo mini

wejście Stereo mini

wejście Stereo mini

wejście Stereo mini

Praca w sieci

Możliwość połączenia
z bezprzewodową
siecią LAN

Możliwość połączenia
z bezprzewodową
siecią LAN

Możliwość połączenia
z bezprzewodową
siecią LAN

Możliwość połączenia
z bezprzewodową
siecią LAN

Oprogramowanie
firmy Epson

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, aplikacja
iProjection dla systemów
iOS, Android i komputerów
Chromebook

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, aplikacja
iProjection dla systemów
iOS, Android i komputerów
Chromebook

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, aplikacja
iProjection dla systemów
iOS, Android i komputerów
Chromebook

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, aplikacja
iProjection dla systemów
iOS, Android i komputerów
Chromebook

Inne funkcje

Wyświetlanie przez
USB 3 w 1, suwak
wyciszenia dźwięku/obrazu,
tryb koloru DICOM SIM,
dzielony ekran, projekcja bez
użycia komputera

Wyświetlanie przez
USB 3 w 1, suwak
wyciszenia dźwięku/obrazu,
tryb koloru DICOM SIM,
dzielony ekran, projekcja bez
użycia komputera,
automatyczne dopasowanie
ekranu i automatyczna
regulacja ostrości, korekcja
geometrii obrazu w czasie
rzeczywistym, Gesture
Presenter, NFC

Wyświetlanie przez
USB 3 w 1, suwak
wyciszenia dźwięku/obrazu,
tryb kolorów DICOM SIM,
dzielenie ekranu, projekcja
bez użycia komputera,
automatyczne dopasowanie
do ekranu i automatyczne
ustawianie ostrości, korekcja
geometrii obrazu w czasie
rzeczywistym, Gesture
Presenter, NFC,
lustrzane odbicie ekranu
z wykorzystaniem interfejsu
Miracast

Wyświetlanie przez
USB 3 w 1, suwak
wyciszenia dźwięku/obrazu,
tryb kolorów DICOM SIM,
dzielenie ekranu, projekcja
bez użycia komputera,
automatyczne dopasowanie
do ekranu i automatyczne
ustawianie ostrości, korekcja
geometrii obrazu w czasie
rzeczywistym, Gesture
Presenter, NFC, lustrzane
odbicie ekranu z
wykorzystaniem interfejsu
Miracast

Poziom hałasu
(tryb standardowy/
ekonomiczny) (dB)

39 / 30

39 / 30

39 / 30

39 / 30

Waga (kg)

1,8

1,8

1,8

1,8

Wymiary bez stopki
(szer. x gł. x wys.) (mm)

292 x 213 x 44

292 x 213 x 44

292 x 213 x 44

292 x 213 x 44

Pobór mocy (tryb normalny/
ekonomiczny)

277 W/200 W

295 W/208 W

295 W/208 W

295 W/208 W

Pobór mocy w trybie
wstrzymania, łącz. wył.

0,34 W

0,34 W

0,34 W

0,34 W
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Model

EB-2040

EB-2055

EB-2065

EB-2140W

EB-2155W

Rozdzielczość

XGA (1024 x 768)

XGA (1024 x 768)

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

Rzeczywisty obraz

4:3

4:3

4:3

16:10

16:10

Natężenie światła białego
i barwnego (lumeny)
w trybie standardowym/
ekonomicznym
Współczynnik kontrastu

4200 / 2700

5000 / 3800

5500 / 3800

4200 / 2700

5000 / 3600

15 000:1

15 000:1

15 000:1

15 000:1

15 000:1

5000 / 10 000
Czas eksploatacji lampy/
lasera (liczba godzin) w trybie
zwykłym/ekonomicznym

5000 / 10 000

5000 / 10 000

5000 / 10 000

5000 / 10 000

Współczynnik rzutu
(rozdzielczość rzeczywista)

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

Skalowalny rozmiar
obrazu (przekątna)

30–300"

30–300"

30– 300"

29–280"

29–280"

Zoom

Optyczny x1,6

Optyczny x1,6

Optyczny x1,6

Optyczny x1,6

Optyczny x1,6

Pionowa korekcja geometrii
obrazu Pozioma korekcja
geometrii obrazu

Obsługa automatyczna ±30° Obsługa automatyczna ±30° Obsługa automatyczna ±30° Obsługa automatyczna ±30° Obsługa automatyczna ±30°
Obsługa ręczna ±30°
Obsługa automatyczna ±20° Obsługa automatyczna ±20° Obsługa ręczna ±30°
Obsługa automatyczna ±20°

Regulacja kąta ustawienia
obiektywu

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Moc głośnika

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Złącza

Wejście VGA x 2,
wyjście VGA, HDMI x 2,
kompozytowe RCA,
USB typu A, USB typu B,
RS-232C, MHL (przez
HDMI 1)

Wejście VGA x 2,
wyjście VGA, HDMI x 2,
kompozytowe RCA,
USB typu A, USB typu B,
RS-232C, MHL (przez
HDMI 1)

Wejście VGA x 2,
wyjście VGA, HDMI x 2,
kompozytowe RCA,
USB typu A, USB typu B,
RS-232C, MHL (przez
HDMI 1)

Wejście VGA x 2,
wyjście VGA, HDMI x 2,
kompozytowe RCA,
USB typu A, USB typu B,
RS-232C, MHL (przez
HDMI 1)

Wejście VGA x 2,
wyjście VGA, HDMI x 2,
kompozytowe RCA,
USB typu A, USB typu B,
RS-232C, MHL (przez
HDMI 1)

Złącza audio

Para wej. RCA,
wejście Stereo mini x 2,
wyjście Stereo mini

Para wej. RCA,
wejście Stereo mini x 2,
wyjście Stereo mini

Para wej. RCA,
wejście Stereo mini x 2,
wyjście Stereo mini

Para wej. RCA,
wejście Stereo mini x 2,
wyjście Stereo mini

Para wej. RCA,
wejście Stereo mini x 2,
wyjście Stereo mini

Praca w sieci

Sieć LAN (RJ45) i
opcjonalny moduł
bezprzewodowej sieci LAN

Sieć LAN (RJ45) i moduł
bezprzewodowej sieci
LAN w zestawie

Sieć LAN (RJ45) i moduł
bezprzewodowej sieci
LAN w zestawie

Sieć LAN (RJ45) i
opcjonalny moduł
bezprzewodowej sieci LAN

Sieć LAN (RJ45) i moduł
bezprzewodowej sieci
LAN w zestawie

Oprogramowanie
firmy Epson

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android
i komputerów Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android
i komputerów Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android
i komputerów Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android
i komputerów Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android
i komputerów Chromebook,
EasyMP Network Monitor

Inne funkcje

Wyświetlacz,
wyciszenie dźwięku/
obrazu, dopasowanie
do ekranu, dzielenie
ekranu, automatyczne
włączanie zasilania, tryb
kolorów DICOM, DCDi
firmy Faroudja, funkcja
planowania, korekcja
geometrii obrazu w
narożnikach, projekcja
bez użycia komputera,
wyświetlacz USB
typu „3 w 1”

Wyświetlacz, funkcja
Gesture Presenter,
wyciszenie dźwięku/
obrazu, dopasowanie
do ekranu, dzielenie
ekranu, automatyczne
włączanie zasilania, tryb
kolorów DICOM, DCDi
firmy Faroudja, funkcja
planowania, asystent
ostrości, korekcja
geometrii obrazu w
czasie rzeczywistym,
korekcja geometrii
obrazu w narożnikach,
projekcja bez użycia
komputera, wyświetlacz
USB typu „3 w 1”,
strumieniowe przesyłanie
i udostępnianie treści

Wyświetlacz, funkcja
Gesture Presenter,
wyciszenie dźwięku/
obrazu, dopasowanie
do ekranu, dzielenie
ekranu, automatyczne
włączanie zasilania, tryb
kolorów DICOM, DCDi
firmy Faroudja, funkcja
planowania, asystent
ostrości, korekcja
geometrii obrazu w
czasie rzeczywistym,
korekcja geometrii
obrazu w narożnikach,
projekcja bez użycia
komputera, wyświetlacz
USB typu „3 w 1”,
strumieniowe przesyłanie
i udostępnianie treści

Wyświetlacz,
wyciszenie dźwięku/
obrazu, dopasowanie
do ekranu, dzielenie
ekranu, automatyczne
włączanie zasilania, tryb
kolorów DICOM, DCDi
firmy Faroudja, funkcja
planowania, korekcja
geometrii obrazu w
narożnikach, projekcja
bez użycia komputera,
wyświetlacz USB
typu „3 w 1”

Wyświetlacz, funkcja
Gesture Presenter,
wyciszenie dźwięku/
obrazu, dopasowanie
do ekranu, dzielenie
ekranu, automatyczne
włączanie zasilania, tryb
kolorów DICOM, DCDi
firmy Faroudja, funkcja
planowania, asystent
ostrości, korekcja
geometrii obrazu w
czasie rzeczywistym,
korekcja geometrii
obrazu w narożnikach,
projekcja bez użycia
komputera, wyświetlacz
USB typu „3 w 1”,
strumieniowe przesyłanie
i udostępnianie treści

Poziom hałasu
(tryb standardowy/
ekonomiczny) (dB)

37 / 28

39 / 29

37 / 29

37 / 29

39 / 29

Waga (kg)

4,2

4,3

4,4

4,2

4,3

Wymiary bez stopki
(szer. x gł. x wys.) (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

Pobór mocy (tryb normalny/
ekonomiczny)

316 W/228 W

405 W/323 W

425 W/323 W

316 W/228 W

405 W/323 W

Pobór mocy w trybie
wstrzymania, łącz. wył.

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

EB-2165W

EB-2245U

EB-2250U

EB-2255U

EB-2265U

WXGA (1280 x 800)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

16:10

16:10

16:10

16:10

16:10

5500 / 3800

4200 / 3100

5000 / 3800

5000 / 3800

5500 / 3800

15 000:1

15 000:1

15 000:1

15 000:1

15 000:1

5000 / 10 000

5000 / 10 000

5000 / 10 000

5000 / 10 000

5000 / 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"

Optyczny x1,6

Optyczny x1,6

Optyczny x1,6

Optyczny x1,6

Optyczny x1,6

Obsługa automatyczna ±30° Obsługa automatyczna ±30° Obsługa automatyczna ±30° Obsługa automatyczna ±30° Obsługa automatyczna ±30°
Obsługa automatyczna ±20° Obsługa automatyczna ±20° Obsługa automatyczna ±20° Obsługa automatyczna ±20° Obsługa automatyczna ±20°
Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

HDBaseT, wejście VGA x 2,
wyjście VGA, HDMI x 2,
kompozytowe RCA,
USB typu A, USB typu B,
RS-232C, MHL (przez
HDMI 1), Miracast

Wejście VGA x 2,
wyjście VGA, HDMI x 2,
kompozytowe RCA,
USB typu A, USB typu B,
RS-232C, MHL (przez
HDMI 1)

Wejście VGA x 2,
wyjście VGA, HDMI x 2,
kompozytowe RCA,
USB typu A, USB typu
B, RS-232C, MHL (przez
HDMI 1)

Wejście VGA x 2,
wyjście VGA, HDMI x 2,
kompozytowe RCA,
USB typu A, USB typu B,
RS-232C, MHL (przez
HDMI 1), Miracast

HDBaseT, wejście VGA x 2,
wyjście VGA, HDMI x 2,
kompozytowe RCA,
USB typu A, USB typu
B, RS-232C, MHL (przez
HDMI 1), Miracast

Para wej. RCA,
wejście Stereo mini x 2,
wyjście Stereo mini

Para wej. RCA,
wejście Stereo mini x 2,
wyjście Stereo mini

Para wej. RCA,
wejście Stereo mini x 2,
wyjście Stereo mini

Para wej. RCA,
wejście Stereo mini x 2,
wyjście Stereo mini

Para wej. RCA,
wejście Stereo mini x 2,
wyjście Stereo mini

Sieć LAN (RJ45) i moduł
bezprzewodowej sieci
LAN w zestawie

Sieć LAN (RJ45) i moduł
bezprzewodowej sieci
LAN w zestawie

Sieć LAN (RJ45) i
opcjonalny moduł
bezprzewodowej sieci LAN

Sieć LAN (RJ45) i moduł
bezprzewodowej sieci
LAN w zestawie

Sieć LAN (RJ45) i moduł
bezprzewodowej sieci
LAN w zestawie

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android
i komputerów Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android
i komputerów Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android
i komputerów Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android
i komputerów Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android
i komputerów Chromebook,
EasyMP Network Monitor

Wyświetlacz, funkcja
Gesture Presenter,
lustrzane odbicie ekranu
z wykorzystaniem
interfejsu Miracast,
wyciszenie dźwięku/
obrazu, dopasowanie
do ekranu, dzielenie
ekranu, automatyczne
włączanie zasilania, tryb
kolorów DICOM, DCDi
firmy Faroudja, funkcja
planowania, asystent
ostrości, korekcja
geometrii obrazu w
czasie rzeczywistym,
korekcja geometrii
obrazu w narożnikach,
projekcja bez użycia
komputera, wyświetlacz
USB typu „3 w 1”,
strumieniowe przesyłanie
i udostępnianie treści

Wyświetlacz, funkcja
Gesture Presenter,
wyciszenie dźwięku/
obrazu, dopasowanie
do ekranu, dzielenie
ekranu, automatyczne
włączanie zasilania,
tryb kolorów DICOM,
DCDi firmy Faroudja,
funkcja planowania,
asystent ostrości,
korekcja geometrii obrazu
w czasie rzeczywistym,
korekcja geometrii obrazu
w narożnikach, projekcja
bez użycia komputera,
wyświetlacz USB
typu „3 w 1”, strumieniowe
przesyłanie i udostępnianie
treści

Wyświetlacz, funkcja
Gesture Presenter,
wyciszenie dźwięku/
obrazu, dopasowanie
do ekranu, dzielenie
ekranu, automatyczne
włączanie zasilania,
tryb kolorów DICOM,
DCDi firmy Faroudja,
funkcja planowania,
asystent ostrości,
korekcja geometrii obrazu
w czasie rzeczywistym,
korekcja geometrii obrazu
w narożnikach, projekcja
bez użycia komputera,
wyświetlacz USB
typu „3 w 1”, strumieniowe
przesyłanie i udostępnianie
treści (opcjonalnie)

Wyświetlacz, funkcja
Gesture Presenter,
lustrzane odbicie ekranu
z wykorzystaniem
interfejsu Miracast,
wyciszenie dźwięku/
obrazu, dopasowanie
do ekranu, dzielenie
ekranu, automatyczne
włączanie zasilania,
tryb kolorów DICOM,
DCDi firmy Faroudja,
funkcja planowania,
asystent ostrości,
korekcja geometrii obrazu
w czasie rzeczywistym,
korekcja geometrii
obrazu w narożnikach,
projekcja bez użycia
komputera, wyświetlacz
USB typu „3 w 1”,
strumieniowe przesyłanie
i udostępnianie treści

Wyświetlacz, funkcja
Gesture Presenter,
lustrzane odbicie ekranu
z wykorzystaniem
interfejsu Miracast,
wyciszenie dźwięku/
obrazu, dopasowanie
do ekranu, dzielenie
ekranu, automatyczne
włączanie zasilania,
tryb kolorów DICOM,
DCDi firmy Faroudja,
funkcja planowania,
asystent ostrości,
korekcja geometrii obrazu
w czasie rzeczywistym,
korekcja geometrii
obrazu w narożnikach,
projekcja bez użycia
komputera, wyświetlacz
USB typu „3 w 1”,
strumieniowe przesyłanie
i udostępnianie treści

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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Model

EB-5510

EB-5520W

EB-5530U

EB-L1100U

EB-L1105U

Rozdzielczość

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

Rzeczywisty obraz

4:3

16:10

16:10

16:10

16:10

Natężenie światła białego
i barwnego (lumeny)
w trybie standardowym/
ekonomicznym
Współczynnik kontrastu

5500 / 3700

5500 / 3700

5500 / 3700

6000 / 4200

6000 / 4200

15 000:1

15 000:1

15 000:1

2 500 000:1

2 500 000:1

5000 / 10 000

5000 / 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

Czas eksploatacji lampy/
5000 / 10 000
lasera (liczba godzin) w trybie
zwykłym/ekonomicznym
Współczynnik rzutu
1,27 - 2,59:1
(rozdzielczość rzeczywista)
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Skalowalny rozmiar
obrazu (przekątna)

50–300"

50–300"

50–300"

50–300"

50–300"

Zoom

Optyczny x2

Optyczny x1,8

Optyczny x1,8

Optyczny x1,6

Optyczny x1,6

Pionowa korekcja geometrii
obrazu Pozioma korekcja
geometrii obrazu

Obsługa ręczna ±30°
Obsługa ręczna ±30°

Obsługa ręczna ±30°
Obsługa ręczna ±30°

Obsługa ręczna ±30°
Obsługa ręczna ±30°

Obsługa ręczna ±45°
Obsługa ręczna ±30°

Obsługa ręczna ±45°
Obsługa ręczna ±30

Regulacja kąta ustawienia
obiektywu

±58% w pionie
±38% w poziomie

±50% w pionie
±10% w poziomie

±50% w pionie
±10% w poziomie

±67% w pionie
±30% w poziomie

±67% w pionie
±30% w poziomie

Moc głośnika

10 W

10 W

10 W

10 W

10 W

Złącza

Wejście VGA, wyjście
VGA, 5-BNC, 2 x HDMI,
RS-232C, wejście
przewodowego zdalnego
sterowania

Wejście VGA, wyjście
VGA, 5-BNC, 2 x HDMI,
RS-232C, wejście
przewodowego zdalnego
sterowania, HDBaseT,
lustrzane odbicie ekranu
z wykorzystaniem interfejsu
Miracast, USB 2.0 typu A,
USB 2.0 typu B (tylko do
czynności serwisowych)

Wejście VGA, wyjście VGA,
5-BNC, 2 x HDMI, RS-232C,
wejście przewodowego
zdalnego sterowania,
HDBaseT, lustrzane odbicie
ekranu z wykorzystaniem
interfejsu Miracast, USB
2.0 typu A, USB 2.0
typu B (tylko do czynności
serwisowych)

HDBaseT, wejście BNC,
wejście HDMI, wejście DVI,
wyjście VGA, wejście VGA,
interfejs Ethernet (100 BaseTX/10 Base-T), RS-232C

HDBaseT, wejście BNC,
wejście HDMI, wejście DVI,
wyjście VGA, wejście VGA,
interfejs Ethernet (100 BaseTX/10 Base-T), RS-232C

Złącza audio

Wejście Stereo mini x 2,
wyjście Stereo mini

Wejście Stereo mini x 2,
wyjście Stereo mini

Wejście Stereo mini x 2,
wyjście Stereo mini

Wejście Stereo mini ×3,
wyjście Stereo mini

Wejście Stereo mini ×3,
wyjście Stereo mini

Praca w sieci

Sieć LAN (RJ45)
i opcjonalny moduł
bezprzewodowej sieci LAN

Sieć LAN (RJ45)
i opcjonalny moduł
bezprzewodowej sieci LAN

Sieć LAN (RJ45)
i opcjonalny moduł
bezprzewodowej sieci LAN

Sieć LAN (RJ45)
i opcjonalny moduł
bezprzewodowej sieci LAN

Sieć LAN (RJ45)
i opcjonalny moduł
bezprzewodowej sieci LAN

Oprogramowanie
firmy Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, aplikacja
iProjection dla systemu
iOS, Android i komputerów
Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, aplikacja
iProjection dla systemu
iOS, Android i komputerów
Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, aplikacja
iProjection dla systemu
iOS, Android i komputerów
Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android
i komputerów Chromebook,
sterowanie przez sieć

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, aplikacja
iProjection dla systemu
iOS, Android i komputerów
Chromebook, sterowanie
przez sieć

Inne funkcje

Cyfrowe dzielenie ekranu,
funkcja planowania, tryb
kolorów DICOM, blokada
przesuwania obiektywu,
korekcja geometrii
w rogach, pokrywa kabli
w zestawie

Cyfrowe dzielenie ekranu,
funkcja planowania, tryb
kolorów DICOM, blokada
przesuwania obiektywu,
korekcja geometrii
w rogach, pokrywa kabli
w zestawie

Cyfrowe dzielenie ekranu,
funkcja planowania, tryb
kolorów DICOM, blokada
przesuwania obiektywu,
korekcja geometrii
w rogach, pokrywa kabli
w zestawie

Laserowe źródło światła,
wymienne obiektywy,
w tym UST z zerowym
offsetem, wspomagany
zoom, regulacja ostrości
i przesunięcie obiektywu,
dzielenie ekranu,
korekcja punktu, korekcja
powierzchni krzywych
i narożników ścian, funkcja
pamięci obiektywu,
zintegrowana kamera
do korekcji kolorów,
optymalizacja 4K, instalacja
w zakresie 360°, Edge
Blending, projekcja w pionie

Laserowe źródło światła,
wymienne obiektywy,
w tym UST z zerowym
offsetem, wspomagany
zoom, regulacja ostrości
i przesunięcie obiektywu,
dzielenie ekranu,
korekcja punktu, korekcja
powierzchni krzywych
i narożników ścian, funkcja
pamięci obiektywu,
zintegrowana kamera
do korekcji kolorów,
optymalizacja 4K, instalacja
w zakresie 360°, Edge
Blending, projekcja w pionie

Poziom hałasu
(tryb standardowy/
ekonomiczny) (dB)

38 / 28

38 / 28

38 / 28

34 / 28

34 / 28

Waga (kg)

6,7

6,9

6,9

20,1

20,1

Wymiary bez stopki
(szer. x gł. x wys.) (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

Pobór mocy (tryb normalny/
ekonomiczny)

411 W/309 W

411 W/309 W

411 W/309 W

454 W/313 W

454 W/313 W

Pobór mocy w trybie
wstrzymania, łącz. wył.

0,34 W

0,34 W

0,47 W

0,50 W

0,50 W

Model

EB-L1200U

EB-L1300U

EB-L1405U

EB-L1500U

EB-L1505U

Rozdzielczość

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

Rzeczywisty obraz

16:10

16:10

16:10

16:10

16:10

Natężenie światła białego
i barwnego (lumeny)
w trybie standardowym/
ekonomicznym
Współczynnik kontrastu

7000 / 4900

8000 / 5600

8000 / 5600

12 000 / 8400

12 000 / 8400

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

Czas eksploatacji lampy/
20 000 / 30 000
lasera (liczba godzin) w trybie
zwykłym/ekonomicznym
Współczynnik rzutu
1,44 - 2,32
(rozdzielczość rzeczywista)
Skalowalny rozmiar
obrazu (przekątna)

50–300"

50–300"

50–300"

60–500"

60–500"

Zoom

Optyczny x1,6

Optyczny x1,6

Optyczny x1,6

Optyczny x1,6

Optyczny x1,6

Pionowa korekcja geometrii
obrazu Pozioma korekcja
geometrii obrazu

Obsługa ręczna ±45°
Obsługa ręczna ±30°

Obsługa ręczna ±45°
Obsługa ręczna ±30°

Obsługa ręczna ±45°
Obsługa ręczna ±30°

Obsługa ręczna ±45°
Obsługa ręczna ±30

Obsługa ręczna ±45°
Obsługa ręczna ±30

Regulacja kąta ustawienia
obiektywu

±67% w pionie
±30% w poziomie

±67% w pionie
±30% w poziomie

±67% w pionie
±30% w poziomie

±60% w pionie
±18% w poziomie

±60% w pionie
±18% w poziomie

Moc głośnika

10 W

10 W

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Złącza

HDBaseT, wejście BNC,
wejście HDMI, wejście DVI,
wyjście VGA, wejście VGA,
interfejs Ethernet (100 BaseTX/10 Base-T), RS-232C

HDBaseT, wejście BNC,
wejście HDMI, wejście DVI,
wyjście VGA, wejście VGA,
interfejs Ethernet (100 BaseTX/10 Base-T), RS-232C

HDBaseT, wejście BNC,
wejście HDMI, wejście DVI,
wyjście VGA, wejście VGA,
interfejs Ethernet (100 BaseTX/10 Base-T), RS-232C,
HD-SDI

HDBaseT, wejście BNC,
wejście HDMI, wejście DVI,
wyjście VGA, wejście VGA,
interfejs Ethernet (100 BaseTX/10 Base-T), RS-232C,
HD-SDI

HDBaseT, wejście BNC,
wejście HDMI, wejście DVI,
wyjście VGA, wejście VGA,
interfejs Ethernet (100 BaseTX/10 Base-T), RS-232C,
HD-SDI

Złącza audio

Wejście Stereo mini ×3,
wyjście Stereo mini

Wejście Stereo mini ×3,
wyjście Stereo mini

Wejście Stereo mini ×3,
wyjście Stereo mini

Wejście Stereo mini ×3,
wyjście Stereo mini

Wejście Stereo mini ×3,
wyjście Stereo mini

Praca w sieci

Sieć LAN (RJ45)
i opcjonalny moduł
bezprzewodowej sieci LAN

Sieć LAN (RJ45)
i opcjonalny moduł
bezprzewodowej sieci LAN

Sieć LAN (RJ45)
i opcjonalny moduł
bezprzewodowej sieci LAN

Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny Sieć LAN (RJ45) i opcjonalny
moduł bezprzewodowej
moduł bezprzewodowej
sieci LAN
sieci LAN

Oprogramowanie
firmy Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android
i komputerów Chromebook,
sterowanie przez sieć

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android
i komputerów Chromebook,
sterowanie przez sieć

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android
i komputerów Chromebook,
sterowanie przez sieć

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android
i komputerów Chromebook,
sterowanie przez sieć

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikacja iProjection dla
systemu iOS, Android
i komputerów Chromebook,
sterowanie przez sieć

Inne funkcje

Laserowe źródło światła,
wymienne obiektywy,
w tym UST z zerowym
offsetem, wspomagany
zoom, regulacja ostrości
i przesunięcie obiektywu,
dzielenie ekranu,
korekcja punktu, korekcja
powierzchni krzywych
i narożników ścian, funkcja
pamięci obiektywu,
zintegrowana kamera
do korekcji kolorów,
optymalizacja 4K, instalacja
w zakresie 360°, Edge
Blending, projekcja w pionie

Laserowe źródło światła,
wymienne obiektywy,
w tym UST z zerowym
offsetem, wspomagany
zoom, regulacja ostrości
i przesunięcie obiektywu,
dzielenie ekranu,
korekcja punktu, korekcja
powierzchni krzywych
i narożników ścian, funkcja
pamięci obiektywu,
zintegrowana kamera
do korekcji kolorów,
optymalizacja 4K, instalacja
w zakresie 360°, Edge
Blending, projekcja w pionie

Laserowe źródło światła,
wymienne obiektywy,
w tym UST z zerowym
offsetem, wspomagany
zoom, regulacja ostrości
i przesunięcie obiektywu,
dzielenie ekranu,
korekcja punktu, korekcja
powierzchni krzywych
i narożników ścian, funkcja
pamięci obiektywu,
zintegrowana kamera
do korekcji kolorów,
optymalizacja 4K, instalacja
w zakresie 360°, Edge
Blending, projekcja w pionie

Laserowe źródło światła,
wymienne obiektywy,
wspomagany zoom,
regulacja ostrości i
przesunięcie obiektywu,
dzielenie ekranu,
korekcja punktu, korekcja
powierzchni krzywych
i narożników ścian, funkcja
pamięci obiektywu,
zintegrowana kamera
do korekcji kolorów,
optymalizacja 4K, instalacja
w zakresie 360°, Edge
Blending, projekcja w pionie

Laserowe źródło światła,
wymienne obiektywy,
wspomagany zoom,
regulacja ostrości i
przesunięcie obiektywu,
dzielenie ekranu, korekcja
punktu, korekcja powierzchni
krzywych i narożników
ścian, funkcja pamięci
obiektywu, zintegrowana
kamera do korekcji kolorów,
optymalizacja 4K, instalacja
w zakresie 360°, Edge
Blending, projekcja w pionie

Poziom hałasu
(tryb standardowy/
ekonomiczny) (dB)

34 / 28

35 / 29

35 / 29

37 / 30

37 / 30

Waga (kg)

20,6

20,7

20,6

20,6

20,6

Wymiary bez stopki
(szer. x gł. x wys.) (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

Pobór mocy (tryb normalny/
ekonomiczny)

566 W/384 W

625 W/417 W

625 W/417 W

908 W/597 W

908 W/597 W

Pobór mocy w trybie
wstrzymania, łącz. wył.

0,50 W

0,50 W

0,50 W

0,50 W

0,50 W
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Złącza
1 Gniazdo LAN (RJ45: 100Base-TX)

11 Wyjście monitora (Mini D-Sub 15-pin)

2 Gniazdo HDBaseT (HDBaseT)

12 Wyjście audio

3 DVI

13 Wejście BNC (5BNC)

4 Wejście HDMI

14 Gniazdo RS-232C (Mini D-Sub 9-pin)

5 Gniazdo serwisowe

15 Złącze USB typu A

6 Wyjście monitora SDI

16 Złącze USB typu B

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

17 Wejście Composite Video

8 Wejście pilota (stereo mini)
9 Wejście audio

19 Wejście USB typu A i opcjonalna 		
komunikacja bezprzewodowa

10 Wejście komputera (Mini D-Sub 15-pin)

20 Wyjście DVI (tryb tablicy)

18 S-Video

21 Wejście/wyjście do synchronizacji

Seria EB-1400
21

10

8 19 14

15

11 17

12 20

16 9 1

4

4

9

Pokazany model to EB-1460Ui

Seria EB-1700

17

10

16

Pokazany model to EB-1795F
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15

4

9

Seria EB-2000
16 9

1

12 4

4

2

Pokazany model to EB-2265U
10

Seria EB-5500

14

10

1

10

11

2

4

11

9

12

4

13

5

14

8

Pokazany model to EB-5530U

Seria EB-L1000
1

2

3

9 10 9

5

4

11 12

9

6

13 14

8

Pokazany model to EB-L1505U
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Akcesoria do różnych zastosowań
Środowiska pracy i prezentacje różnią się pod wieloma względami,
dlatego w naszej ofercie można znaleźć szeroką gamę akcesoriów, które
zaspokoją wszelkie potrzeby użytkowników — od filtrów, lamp i uchwytów
sufitowych po ekrany i obiektywy. Dzięki nim można dopasować projektor
do specyfiki każdego środowiska i potrzeb różnych odbiorców.

Oryginalne lampy Epson

Zestaw do montażu sufitowego

Stosowanie oryginalnych lamp Epson
zapewnia najlepszy, najjaśniejszy
i najbardziej spójny obraz na dłużej.
Produkcja i wysyłka lamp Epson podlega
rygorystycznej kontroli, gwarantującej
najlepszą jakość obrazu, maksymalną
niezawodność, małe potrzeby w zakresie
konserwacji, a do tego oferujemy
kompleksowe programy gwarancyjne.

Idealnie dopasowane uchwyty
do montażu sufitowego pozwalają
bezpiecznie zainstalować projektor
w dowolnym środowisku i zapewniają
elastyczność obsługi.

Bezprzewodowa karta sieciowa
LAN ELPAP10

Głośniki ELPSP02

Szybkie, bezpieczne prezentacje za pomocą
funkcji Multi-PC Projection lub aplikacji
iProjection firmy Epson oraz łatwego
w instalacji adaptera USB.

Seria EB-1700 (ELPMB23 / ELPPT01)
Seria EB-2000 (ELPMB23)
Seria EB-5500 (ELPMB22 / ELPMB30)
Seria EB-L1000 do montażu sufitowego
(ELPMB47/ ELPMB48)

Te kompaktowe głośniki wzbogacają każde
rozwiązanie do wyświetlania przeznaczone
do dowolnego typu pomieszczeń o wysokiej
jakości dźwięk.

1
2

Badanie przeprowadzone przez Futuresource Consulting Limited w okresie od 2001 do 2015. / 2Jasność koloru (natężenie światła
barwnego) mieszona według IDMS 15.4. Jasność kolorów zależy od warunków użytkowania. Najpopularniejsze projektory 3LCD firmy
Epson do zastosowań biznesowych i edukacyjnych w porównaniu z najpopularniejszymi jednoprocesorowymi projektorami DLP, na
podstawie danych agencji NPD zebranych w okresie od czerwca 2013 r. do maja 2014 r. oraz danych PMA Research zebranych od
I do III kwartału 2013 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.pl/CLO / 3Epson. / 4Tablica sprzedawana przez Sommers
& Jenkins. / 5Crowne Plaza. / 6Aberdeen Research. / 7Microsoft Office PPC. / 8Cornell University / 9IDC. / 10Gensler 2013 Workplace
Study. / 11IBM. / 12Jigsaw24. / 13Kinvey. / 14Information Week State of Unified Communications Report 2014. / 15Oferty gwarancyjne nie
są dostępne we wszystkich krajach. Należy się skontaktować z lokalnym przedstawicielem firmy Epson. / 16Obsługa dotykowa jest
niedostępna w niektórych modelach / 17Wymaga aplikacji iProjection i połączenia z Internetem — zgodne z tylko urządzeniami z systemami
iOS i Android; mogą obowiązywać ograniczenia w udostępnianiu plików. / 18Technologia bezprzewodowa Miracast™ jest dostępna tylko
w wybranych urządzeniach obsługujących systemy Android 4.2 i nowsze oraz Microsoft Windows 8.1 i nowsze. Intel® WiDi wymaga
systemu obsługującego tę technologię, pracującego pod kontrolą systemu Microsoft Windows 7 lub nowszego. / 19Model EB-L1505U/
EB-L1500U to pierwszy i jedyny projektor laserowy 3LCD WUXGA o natężeniu światła na poziomie 12 000 lumenów dostępny na
rynku w grudniu 2015 r. / 20Funkcja dostępna tylko w niektórych produktach — informacje na ten temat można znaleźć w danych
technicznych na stronach 24–29.
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Więcej informacji można uzyskać w lokalnych przedstawicielstwach firmy Epson lub na stronie www.epson.pl
Epson Europe B.V. Sp. Z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: + 48 22 375 75 00
Faks: +48 22 375 75 01

Infolinia: +48 22 295 37 25
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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