Bildlösningar för företag

Anger standarden
för moderna
företagsmiljöer
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Tillför samarbete och anslutningsmöjligheter
i konferensutrymmen
Omdefiniera företagspresentationer med projektorer som ger
perfekta bilder på stor duk och gör det enkelt att föra fram ditt
budskap i alla konferensrum, styrelserum och hörsalar. Till skillnad
från platta bildskärmar ger våra projektorer din publik en skalbar
bildstorlek och visar varenda liten detalj på ett ljus- och färgstarkt
sätt, oavsett var du presenterar.
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Bildstorleken spelar roll

Anslut och presentera

Visa varje liten detalj tack vare bilder som
är upp till 500 tum stora som är ljusstarka,
reflexfria, skonsamma mot ögonen och
tydligt synliga oavsett betraktarens placering
i rummet. Till skillnad från platta bildskärmar
finns ingen fast bildstorlek. Istället för att
zooma in och förlora innehåll kan du helt
enkelt förstora bilden. Dessa projektorer
är också lätta, kompakta och bärbara,
vilket gör dem enkla att installera.

Börja presentera direkt med Epsons
projektorer och eliminera de frustrationer
och förseningar som skapas av
installations- och kompatibilitetsproblem.
Du kan snabbt och enkelt ansluta
enheter, dela innehåll och involvera alla
deltagare — såväl närvarande som
fjärranslutna via nätverket — med fullt
stöd för BYOD (Bring Your Own Device)
och förenad kommunikation (Unified
Communications, UC).

Realistiska färger

Interaktiva lösningar

Projicera levande, engagerande bilder i upp
till Full HD och till och med i kraftigt upplysta
rum med Epsons 3LCD-teknik. Den optiska
motorn med 3LCD-display som utgör hjärtat
i alla Epsons projektorer kombinerar en hög
upplösning och höga kontrastförhållanden,
vilket ger fylliga färger och en ljusstyrka
som är tre gånger starkare än hos DLPprojektorer med en enda krets2. Enkelt
uttryckt: Med Epsons projektorer kan du
skapa konsekventa, verklighetstrogna bilder
som engagerar och inspirerar din publik,
oavsett tema.

Epsons konferenslösningar sammanför din
personal, dina platser och din information
för att öka effektiviteten och interaktiviteten
i din verksamhet. Konferensutrymmen
har utvecklats med syfte att kunna
implementera nya tekniska möjligheter,
med enkel och effektiv delning och visning
av information från i princip alla enheter,
och en förbättrad interaktivitet som
förvandlar möten till produktiva samtal.
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Skapa en optimal bildstorlek som
kopierar skrivbordsupplevelsen för
alla.

60 tums bild

60 tums bild känns
som en 14 tums
monitor

500 tums
icke-interaktiv
bildstorlek
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100 tums

bild

100 tums bild känns som
en 25,2 tums monitor
Baserat på rumsstorleken 4 x 3 meter

Den perfekta bildstorleken varje gång

Ett tydligt budskap

Våra bilder blir tydliga och skalbara i upp till
100 tum på våra interaktiva modeller, upp
till 500 tum på vårt installationssortiment,
samt — viktigast av allt — omfattar alltid
hela ditt innehåll. Platta bildskärmar ger dig
en bildstorlek och möjlighet att zooma –
det är allt. Våra projektorer ger dig möjlighet
att välja bland skalbara bildstorlekar
som passar olika konferensutrymmen,
styrelserum och till och med större lokaler
som exempelvis hörsalar.

Omfamna framtiden inom
kontorskommunikation genom fantastiska
bilder som engagerar alla åskådare och gör
dem delaktiga i mötet. En bildstorlek som
kopierar skrivbordsupplevelsen hjälper till att
förbättra tydligheten och läsbarheten och
förbättra engagemanget hos en publik som
kan se bilden oavsett var de sitter.

Superbra bilder utan restriktioner

Allt-i-ett-lösning med mervärde

Oavsett bildstorlek kan du förlita dig
på bilder i superb kvalitet och upp till
Full HD WUXGA-upplösning — till och
med i stora, starkt upplysta miljöer.
Med fylliga, levande färger, en fantastisk
detaljrikedom och avsevärt färre pixelfel än
på platta bildskärmar. Det finns heller inga
begränsningar i fråga om betraktelsevinklar,
inga blinda fläckar och heller inga reflexer
på bilden, vilket öppnar upp din presentation
för bredast tänkbara publik.

Våra projektorer ger dig så mycket mer
än fantastiska bilder för stor duk. För
en bråkdel av priset för en 80-tums
plattskärm kan du skapa en allt-i-ettpresentationslösning som omfattar alla
funktioner hos displayer, whiteboards och
blädderblock. Våra projektorer är också
mycket lättare, mer kompakta, tåliga
och hållbara än platta bildskärmar, vilket
förenklar transporten mellan olika platser
samt sänker installationskostnaderna.

Ge alla samma möjlighet att dela och interagera genom en perfekt
bildstorlek för just ditt konferensutrymme.

65''

70''

100''

Baserat på en vanlig rumslängd på 6 meter

Bildstorleken spelar roll
Att ha rätt bildstorlek för det aktuella rummet kan ha stor
inverkan på åskådarnas koncentration, engagemang och
förståelse. Till skillnad från platta bildskärmar framställer våra
projektorer skalbara bilder som passar alla rum och ger alla en
perfekt vy. Skrivbordsupplevelsen kopieras utan förlust av vare
sig innehåll, kvalitet eller detaljrikedom, oavsett vinkel.
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Smidig anslutning
och presentation
Kommunikationstekniken är vital för alla framgångsrika företag,
men denna vilar på att kombinera de bästa funktioner som
fungerar problemfritt ihop och därigenom utgör en effektiv
lösning. Epsons projektorer möjliggör detta genom omfattande
anslutningsmöjligheter på själva mötet eller via fjärrplatser,
en enkel installation och ett stort antal funktioner som ger
dig trygghet i din informationsdelning.

Kom igång snabbt

Problemfri presentation

Enkel funktionsåtkomst

Spara tid och eliminera komplikationer
med Epsons EasyMP-program som ger
fullt stöd åt din BYOD (Bring Your Own
Device)-strategi. EasyMP gör det enkelt
att inkludera innehåll från ett stort antal
smartphones, surfplattor och datorer
i samband med möten och presentationer.
Integrera enkelt i befintlig IT-struktur med
breda anslutningsmöjligheter, inklusive
HDBaseT och trådlöst LAN.

Förbättra din presentationsstil, eliminera
distraktionsmoment och få dina möten att
förlöpa smidigt med rörelsepresentation.
Detta ger dig flexibilitet att bläddra framåt
i presentationen bara genom att använda
handrörelser.

Få åtkomst till projektorfunktioner och
projektorstyrning från en enda utförlig
startvy, en lättåtkomlig instrumentpanel som
visar de oftast använda funktionerna, låter
dig ändra källor och mycket annat samtidigt
som den låter dina presentationer och
lektioner förlöpa smidigt.

Bildspegling
Spara tid genom att skicka och streama
innehåll direkt från din enhet till projektorn
med hjälp av funktionen för bildspegling.

Uppmuntra deltagande
Anslut upp till 50 datorer, projicera innehåll
från upp till fyra enheter samtidigt, dela
information och interagera med alla i ditt
nätverk på distans eller på själva mötet med
Epson Multi-PC Projection. Använd den
senaste fildelningstekniken för NFC-telefoner
för enkel åtkomst till den information som
andra har med sig.
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Övervaka och kontrollera
Ta kommandot över en hel projektorpark
med central övervakning och styrning. Välj
ut och skicka information till olika projektorer
spara tid och pengar genom att slå på och
stänga av projektorer vid vissa tidpunkter,
håll reda på underhållscykler och skicka till
och med ut varningsmeddelanden i syfte att
säkerställa att allt är redo när mötet börjar.

80

%

av företagen i EU
anser att ny teknik
främjar förbättrade
samarbeten3

Alla funktioner är inte tillgängliga för alla produkter — se specifikationerna på sidorna 24-29.
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Realistiska färger,
fantastisk detaljrikedom
Vår 3LCD-teknik framställer bilder i upp till Full HD-upplösning och med
fylliga, levande färger och ljusstyrkenivåer som gör dina diskussioner
tydliga och engagerande även i väl upplysta konferensmiljöer. Dina
bilder blir tre gånger ljusstarkare än med DLP-projektorer med en
enda krets2 och uppnår nivåer av kvalitet, mångsidighet och kreativ
frihet som inte bara matchar utan även överträffar platta bildskärmar.

3x

ljusstarkare än
DLP-projektorer
med en enda krets
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Hög ljusstyrka
Förbättra engagemanget genom att ge
dina teman liv med optimalt ljusstarka
och färggranna bilder. Eftersom vi anger
de verkliga nivåerna för både färgat och
vitt ljus blir det enkelt att mäta ljusstyrkan
i våra projektorer. Oavsett ämne kan
du därför vara säker på att få samma
ljusstyrkenivåer i allt innehåll över
hela bildytan.

Kvalitet genom teknik
Vår 3LCD-teknik kombinerar hög
upplösning, ljusstyrka på upp till
12 000 ANSI lumen samt fylliga färger
i syfte att framställa livfulla, engagerande
bilder till och med i kraftigt upplysta
klassrum. Våra halvledar-optikmotorer
med 3 kretsar utgör kärnan i alla projektorer,
och möjliggör en problemfri färgblandning
och vackra, konsekventa bilder.

Epson 3LCD-teknik – tre gånger
ljusstarkare än konkurrerande teknik2

Konventionella projektorer som
använder DLP-teknik med en enda krets

Högre kontrast — fantastisk skärpa

Full HD för total skärpa

Projicera varenda liten detalj
även på de största bildytor med
höga kontrastförhållanden på
upp till 2 500 000:1. Detta betyder att
den ljusstarkaste vitan är 2 500 000 gånger
ljusstarkare än den mörkaste svärtan, en
nivåskillnad som ger innehållet liv genom
en otroligt fyllig och kristallklar detaljrikedom.

Våra WUXGA-projektorer med Full HD
återskapar varenda liten detalj i syfte att
tillföra tydlighet till alla undervisningsmiljöer.
Skarpare text och högupplösta bilder är
skonsammare mot ögonen och får ut ditt
budskap, såväl på nära håll och interaktivt
med en liten grupp som med en större
publik i en hörsal.

Laserprestanda
Vårt laserprojektorsortiment erbjuder
nästa generations kvalitet och
mångsidighet, med fantastiska bilder och
ljusstyrkor på upp till 12 000 ANSI lumen.
Dessa projektorer omfattar oorganiska
LCD-displayer och fosforhjul med
överlägsna ljus- och värmeresistenta
egenskaper, och ger bilder i fantastisk
kvalitet under extremt långa perioder.
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Sammanför människor,
platser och information
Epsons konferenslösningar ger alla möjlighet att snabbt och enkelt
skapa anslutningar, dela information och engagera sig i möten.
Vårt sätt att interagera på arbetet håller på att förändras. Vi tar
till oss ny teknik för att ge alla enkel åtkomst till möten, antingen
personligen eller via fjärrplatser på nätverket, samt för att få
dem engagerade i interaktiva diskussioner i realtid som är
både informativa och motiverande.

Förvandla möten till resultat

Förena din kommunikation

Ineffektiva möten kan utgöra en stor källa till
frustration och bortkastad tid. Våra lösningar
eliminerar detta problem eftersom de kan
installeras snabbt och enkelt, erbjuder en
säker anslutning till ett stort antal enheter
och platser, samt framställer fantastiska
bilder att arbeta med, spara och dela för
senare användning.

Delning av kunskap är en viktig
del av företagsutvecklingen
i företagskommunikationens moderna värld.
Det blir lättare att samarbeta när man kan
ansluta sin personliga enhet snabbt och
enkelt för att dela idéer med kolleger
på nätverket. Detta möjliggör en större
flexibilitet och främjar ett effektivare arbete.

Skapa och var innovativ

20

%

Åskådaren behåller mindre än 20% av
det som presenteras för dem i samband
med en presentation4.
Interaktiva whiteboardsamtal leder till:
50% mer lead-samtal
29% kortare tid till produktivitet
15% kortare genomsnittliga säljcykler6
Personalen anger ineffektiva möten
som den enskilt största orsaken till
bortkastad tid7.

10

74

%

av de svarande anger att ögonkontakt
är den främsta icke-verbala indikatorn
på ett positivt möte5.

Dela information

4x

75

%

Företag som låter personalen välja hur
man vill arbeta växer fyra gånger snabbare8.

av företagen i EU är överens om
att den nya tekniken främjar ett
interaktivt arbetssätt3.

Personal på arbetsplatser med delade
utrymmen avsedda för samarbeten
rapporterar en högre arbetsprestanda10.

37

%

Under 2015 kommer den mobila arbetsstyrkan
att växa till 37% av den globala arbetsstyrkan9.

Samarbeta effektivare

92

80

%

%

av högre tjänstemän på personalavdelningarna
anger kunskapsdelning som sin främsta
prioritet under de nästkommande 3-5 åren11.

62

%

av företagen anger att ett bättre
av företagen i EU är överens om att
den nya tekniken främjar samarbete3. personalsamarbete är den främsta
motivationsfaktorn för UC14.

249

%

ökning i antalet privata enheter som användes
för flexibelt arbete under 201312.

50

%

Under 2017 kommer hälften av alla
arbetsgivare att kräva att anställda
använder sina egna enheter i arbetet13.

Alla funktioner är inte tillgängliga för alla produkter; se specifikationerna på sidorna 24–29
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För ditt företag framåt
Upplev fantastisk support och total trygghet med Epson
CoverPlus365. Funktionerna omfattar allt från rådgivning före
köp och utbytesprodukter till hjälp efter köp. Du får tillgång till
våra experter och vårt kundcenternätverk, samt även
underhållsutbildning och prioritetssupport på plats.

1.	Epsons partner räknar ut dina
företagsbehov

2.	Epsons partner drar
upp skyddsavtalet

Vår partner hjälper dig att utarbeta de behov,
den projektormodell samt det antal enheter*
som är rätt för just ditt företag.

När detta är överenskommet, kommer
vår partner att behandla din ansökan.

€

Dina projektorer levereras,
konfigureras och installeras
i enlighet med dina företagsbehov.

4.	Registrera dina produkter och
ansök om utbytespaketet

5.	Epson kommer att kontakta dig i syfte
att arrangera utbildning på plats

Ring helt enkelt till den primära Epsonkundsupporten för att registrera dina
projektorer och begära din utbytesprodukt.

Epson kommer att kontakta dig i syfte att arrangera
utbildning på plats för preventivt underhåll.

6.	Utbytesprodukterna
skickas till dig

7.	Få fortsatt support med
CoverPlus365

Utbytesprojektor och relevanta lampor
och filter skickas direkt till dig när du
slutför någon utbildning.

Du kommer att få kontinuerlig hjälp
och support 365 dagar om året,
vilket resulterar i minimal stopptid
förorsakad av service och reparation.

*Minsta beställningsmängd som krävs för att kvalificera sig för CoverPlus365.
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3.	Dina projektorer levereras
och installeras

Omfattande hjälp

Starkare anslutningar

Epsons originallampor

Vår CoverPlus 365-garanti som tillval ger
ett fullt skydd dygnet runt och täcker i stort
sett alla situationer. Detta exceptionella
program är utformat för att låta dig
presentera med en rad olika funktioner,
inklusive direkt tillgång till utbildade experter,
samt rådgivning och stöd före, under
och efter försäljningen. Det erbjuder även
ersättningsprojektorer, lampor och filter för
byten och underhållsutbildning på plats.

Vår storskaliga servicekapacitet ger oss
kraft att svara och agera mycket snabbt
om du behöver vår hjälp. Vi har ett mycket
nära samarbete med våra partners, medan
våra omfattande säljkår och dedikerade
slutanvändare och företagsgrupper ger
dig ett stort nätverk av kontaktpunkter
för alla aspekter av försäljning, service
och rådgivning.

Epsons originallampor ger hög ljusstyrka
och utmärkt färgåtergivning vilket ger
högsta prestanda och kvalitet. Dessa
lampor tillverkas och levereras enligt
stränga kvalitetskontrollsystem för att
säkerställa ett långt, bekymmerslöst liv.

Fullständig trygghet

Kvalitet med driftsäkerhet

Våra standardgarantier är en
ytterligare skillnad mellan Epson
och andra projektortillverkare. De ger
dig en omfattande täckning under
3 eller 5 år (beroende på produkt)
eller 20 000 timmars användning,
beroende på vilket som inträffar först15.

Alla våra projektorer är tillverkade för att
hålla och ger felfri pågående prestanda
med minimalt underhåll. Alla projektorer är
designade och byggda enligt noggranna
villkor för att säkerställa en lång livslängd
och enkelt underhåll och utbyte, på allt från
våra lasrar (upp till 56 000 timmar) till våra
avancerade filter (upp till 30 000 timmar).

Omfattande skydd
med upp till

20 000

timmars användning15
CoverPlus365 finns inte i alla länder — kontakta ditt lokala Epson-kontor för mer information.
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Ultrakort projiceringsavstånd

Dynamiska interaktiva projektorer
som inspirerar till samarbete
Förvandla dina möten till en verkligt samarbetsinriktad upplevelse med dessa
intuitiva, interaktiva allt-i-ett-lösningar för konferensutrymmen som inbegriper
förenad kommunikation och BYOD-strategier, och som eliminerar behovet
av separata whiteboards och blädderblock. Projicera Full HD-innehåll på
en skalbar bild upp till 100 tum stor, och sammanför dina kollegor med
datorinteraktivitet och stationär/bärbar webbkommunikation via Skype för företag.
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Involvera flera platser

Förbättra din kommunikation

Förenkla engagemanget

Genomför engagerande möten med
utbyggd datorinteraktivitet och stationär
webbkommunikation via Skype för
företag. Sänk dina resekostnader
och expandera din räckvidd genom
enkla anslutningsmöjligheter från
fjärrplatser och Multi-PC Projection,
för presentationer hemifrån på nätverket.

Förvandla möten till livliga diskussioner
med funktioner för två pennor och
touch16 över hela bilden, samt projicering
på i princip alla platta ytor, inklusive
bordsskivor. Diskutera och utveckla idéer,
spara och skriv ut resultat eller e-posta
dokument direkt till MS Outlook-kontakter
med stöd för Lightweight Directory Access
Protocol (LDAP).

Främja frihet och flexibilitet för
datoranslutning över hela kontoret
via anslutning till fjärrskrivbord,
inklusive anslutningsmöjligheter
för USB-tangentbord utan att
förlora interaktiviteten via pekfunktion.

EB-1400-serien
EB-1440Ui, EB-1450Ui, EB-1460Ui
EB-1460Ui
Full HD med en skalbar bild
upp till 100 tum stor
4 400 ANSI lumen, WUXGA-upplösning
Funktion för touch och
två interaktiva pennor
Anslutning till fjärrskrivbord
Whiteboard-delning
Dubbel HDMI-ingång för
digitalt ljud- och videoinnehåll
Bildspegling
Interaktivitet för flera displayer
Lokal anslutning och
fjärranslutning via LAN, Wi-Fi
Delad bild
Multi-PC Projection-programvara
Vanlig trådlös anslutning

Tillför mångsidighet och värde

Spara ström — var trygg

Upplev en hög driftsäkerhet

Skapa livfulla, professionella presentationer
med fylliga, ljusstarka bilder och WUXGAupplösning i Full HD (bättre än 1080p).
Uppnå en skalbar bild på upp till 100 tum
och inspirera till samarbete med hjälp av ett
antal olika funktioner, inklusive att använda
två projektorer tillsammans i syfte att skapa
en enorm interaktiv bild som ger en ännu
större arbetsyta.

De strömbesparande funktionerna inkluderar
en dynamisk lampstyrning som automatiskt
matchar ljusstyrkan efter omgivande
förhållanden, och dämpningsreglage för bild
och ljud (mute) som dimmar lampan med
70% under pauser och diskussioner. Få
en tydlig bild av projektorns status, ställ in
tider för påslagning och frånkoppling, och
skicka till och med JPEG-meddelanden
med EasyMP Network Monitor. Håll dig
trygg med funktioner som omfattar trådlös
säkerhet, krypterade data och fildelning.

Håll din totala ägandekostnad nere och känn
trygghet med Epsons pålitliga hållbarhet och
driftsäkerhet, CoverPlus365-garanti och en
längre underhållscykel för lampa och luftfilter
på upp till 10 000 timmar i ekoläge.

Tillför whiteboardfunktion
Anslut din whiteboard via DVI-utgång
och projicera bilden på en stor andra bildyta.
Visa innehåll och kommentera direkt från
upp till 15 bärbara datorer eller surfplattor
via en webbläsare, samt spara, skicka och
skriv ut. Whiteboardfunktionen kan också
skyddas med hjälp av lösenordsskyddad
åtkomst.
Skapa mobila anslutningar
Våra lösningar stöder vanliga IT-gränssnitt
och gör det enkelt att dela innehåll direkt
från smarta iOS- och Android-enheter.
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Supermobil

Intelligenta, ultra-mobila
presentationer – var du vill
Skapa fantastiska bilder i Full HD på valfritt konferensutrymme snabbt
och enkelt med dessa ultranätta projektorer, som kan läggas i din
datorväska och som väger så lite som 1,8 kilo. Framställ en skalbar
bildstorlek på upp till 300 tum i syfte att matcha rumsstorlek och
publik, och se till att alla får en perfekt synvinkel.
Ljusstarka bilder med hög upplösning

Enkel installation, total kontroll

För fram ditt budskap tydligt genom
en exceptionell bildkvalitet även i starkt
upplysta miljöer. Vår 3LCD-teknik uppnår
lika höga nivåer vitt och färgat ljus på upp
till 3 200 ANSI lumen samt fylliga, levande
färger och högupplösta detaljer. Visa
widescreen-innehåll från bärbara datorer,
med upplösningar i upp till Full HD.

Projicera en perfekt bild oavsett
position, med horisontell och vertikal
keystonekorrigering och automatisk
bildanpassning. Kom igång direkt med
automatisk strömpåslagning så fort du
ansluter din enhet, automatisk sökning
av ingångskälla samt detektering. Det korta
projektionsförhållandet projicerar stora
bilder på kort avstånd, varför projektorn
kan användas på begränsade utrymmen,
och utblåset framtill gör att alla kan sitta
bakom projektorn eftersom utblåset riktas
bort från dem.

Få bättre kontakt med dina publik
NFC gör det enkelt att ansluta till en
smart Android-enhet och projicera
trådlöst via Epsons iProjection-app.
Inkludera video- och ljudinnehåll i hög
kvalitet från mobila enheter och ladda
dem samtidigt tack vare MHL-stöd.

Anslut din mobila enhet till projektorns nätverk
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EB-1700-serien
EB-1780W, EB-1781W,
EB-1785W, EB-1795F
EB-1795F
3 200 ANSI lumen med Full
HD-upplösning i 1080p
Epsons iProjection-app för anslutning
via trådlös smartphone eller surfplatta
Horisontell och vertikal keystone-korrigering
Automatisk bildanpassning
(finns ej på EB-1780W)
Rörelsepresentation
NFC
VGA-, USB- och HDMI-ingångar

Kompakt och lätt

1,8 kg

Jämför, kontrastera, kontrollera
Visa två datakällor samtidigt och sida
vid sida med funktionen för delad bild.
Använd rörelsepresentation för att bibehålla
publikens uppmärksamhet, och gå smidigt
fram i presentationen via bilden på bildytan
(finns inte på EB-1780W).

Datorfri presentation
Inbyggt trådlöst LAN
Delad bild
Bildspegling
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Konferensutrymme

Mångsidighet tack
vare utmärkta
anslutningsmöjligheter
Skapa fantastiska, skalbara Full HD-bilder för stor duk i alla
konferensutrymmen. Framställ en perfekt bildstorlek för den
aktuella miljön, och framställ det innehåll du själv vill från ett
antal olika enheter enkelt och intuitivt via startvyn.
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EB-2000-serien
EB-2040, EB-2055, EB-2065, EB-2140W,
EB-2155W, EB-2165W, EB-2245U,
EB-2250U, EB-2255U, EB-2265U
EB-2265U

Projicera bilder som verkligen sticker ut

Koppla upp dig

HDBaseT

Tillför kvalitet och tydlighet med ett
kontrastförhållande på 15 000:1 och bilder
i Full HD. Dela fylliga, levande färger och
detaljer oavsett ljusförhållanden i upp till
WUXGA-upplösning, samt i format som
överstiger widescreen och enkelt passar
majoriteten av innehållet på bärbara datorer.

Tillför högupplöst innehåll via de 2 HDMIportarna, visa innehåll från mindre enheter
på stor duk tack vare MHL-stödet,
och håll saker och ting enkla genom
anslutningsmöjligheter via LAN, enkel
HDBaseT-kabel och Wi-Fi. Anslut upp till
50 datorer med Multi-PC-programvaran,
presentera trådlöst från smarta iOS- och
Android-enheter med iProjection-appen17
eller visa speglat innehåll via Miracast18.

Skalbar bildstorlek på upp till 300 tum
5 500 ANSI lumen, Full HD WUXGA
Trådlöst LAN
2 HDMI-portar (1x MHL), HDBaseT
Möjlighet till presentation via
Multi-PC samt funktion för delad bild
Automatisk keystone-korrigering och
bildanpassning
Bildspegling
Upp till 10 000 timmars
lamplivslängd i ekoläge
Rörelsepresentation

Lämna den platta bildskärmen hemma
Med sina skalbara bilder på upp till 300 tum
passar våra konferenslösningar enkelt in
på i stort sett alla utrymmen där de ger
samtliga deltagare en tydlig, detaljerad
och reflexfri vy över hela bildytan

Njut av tryggheten
Dessa projektorer är kompakta, hållbara
och mycket pålitliga, med en lamplivslängd
på upp till 10 000 timmar (i ekoläge) och
förlängd CoverPlus365-garanti.

Projicera perfekta bilder enkelt
Kom igång snabbt och enkelt med att
projicera en perfekt bild genom hjälpen
för automatisk keystone-korrigering och
bildanpassning. Anslut din enhet och gör
dig redo att köra med den automatiska
strömpåslagningen.

Ta kontrollen

Problemfri enhetshantering
Dessa projektorer har Crestroncertifierats för enkel anslutning till valfritt
hem- eller företagsnätverk via Wi-Fi
eller vanlig Ethernetkabel. Enheter kan
sedan övervakas, hanteras och styras
trådlöst från valfri webbaktiverad bärbar
dator eller mobil enhet.

Framställ ännu smidigare och smartare
presentationer med rörelsepresentation,
den avancerade funktionen som låter dig
byta bild genom att helt enkelt röra handen.
Detta gör att du inte behöver avbryta
din presentation för att sträcka dig efter
fjärrkontrollen eller gå fram till projektorn.
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Installation

Kraftfull presentation
med stor påverkan
Projicera fantastiska bilder i många olika och till och med starkt
upplysta lokaler med vår kraftfulla och samtidigt prisvärda
EB-5500-serie. Installera och anslut till ett stort antal enheter
och nätverk snabbt och enkelt, och ge ditt budskap liv med fylliga,
levande bilder och sofistikerade men samtidigt användarvänliga
presentationsverktyg.
Håll tajta budgetar

Projicera perfekta bilder

Dessa projektorer är mycket prisvärda, men
erbjuder ändå avancerade funktioner för
professionella presentationer. Den mycket
låga totala ägandekostnaden är ett resultat
av ett lågt inköpspris och effektiva, hållbara
och kostnadseffektiva lampor med en
utökad livslängd på 10 000 timmar i ekoläge
och som är mycket enkla att byta ut.

Framställ levande, färgstarka och
högupplösta bilder för stor duk som är
tre gånger ljusstarkare2 än konkurrerande
DLP-modeller med en enda krets, och
som ger åskådarna en full detaljrikedom
på en bild upp till 300 tum stor. Förbättra
dina presentationer med funktioner som
exempelvis delad bild.

Presentera ljusstarkare —
presentera bättre

Skapa anslutningar

För fram ditt budskap på ett tydligt
sätt oavsett belysningsförhållanden,
med 5 000 ANSI lumen och lika höga
ljusstyrkenivåer för vitt och färgat ljus.
Förbättringar i kvalitén på vita och färg
tillsammans med förbättrad kontrast
och skärpa gör bilderna tydligare och
mer levande.

Upplev en enkel integrering med i princip
valfri IT-konfiguration tack vare avancerade
anslutningsmöjligheter. Funktionerna
inkluderar dubbla HDMI-ingångar och
anslutning via enskild HDBase-T-kabel,
vilket förenklar installationen genom att
överföra video i Full HD, ljud, nätverk
och styrkommandon via en enda
CAT-6-kabel. Tillför ytterligare
mångsidighet med nätverksfunktioner
och trådlös USB-adapter som tillval.

Upplösning från

XGA
WUXGA
till
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Involvera dina kolleger

Förenkla installationen

EB-5500-serien

Genom att använda trådlös Miracastspegling peer-to-peer (finns ej på EB-5510)
blir det enkelt att streama filmer i Full HD
med 1 080p, videor, foton och musik från
datorn eller mobila Anroid-enheter direkt
till projektorn. Oavsett källa är din trygghet
garanterad genom avancerad, trådlös
säkerhet som håller din information säker.

Integreringen sker snabbt och flexibelt.
Den centrala linspositionen och det
breda lensshiftet, ihop med horisontell
och vertikal lensshift samt omfattande
zoomfunktioner, gör det lätt att skapa
en perfekt positionerad, enhetlig bild.

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

EB-5530U
5 500 ANSI lumen, upp till
WUXGA-upplösning
Trådlös Miracast-anslutning18
HDBaseT-anslutning med enkel ledare
Förlängd lamplivslängd på 10 000 timmar
i ekoläge
Förbättrad färg och renare vita
Förbättrad kontrast och förbättrad skärpa
Horisontell och vertikal linsrörelse med
vidvinkelzoom
Låg total ägandekostnad tack vare
prisvärda utbyteslampor
Två HDMI-anslutningar
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Installation

Nästa generations
presentationer
Förändra dina presentationer med vår laserprojektorteknik.
Se skillnaden med världens första WUXGA 3LCDlaserprojektor med 12 000 ANSI lumen19, Full HDupplösning och 4K-förbättring som i praktiken fördubblar
upplösningen. Kombinera fantastiska bilder med ett stort
antal mångsidiga funktioner som gör varje möte och varje
presentation minnesvärd.
Projicera perfekta bilder

Upplev laserskillnaden

EB-L1000-serien

Skapa kraftfulla bilder i hörsalar,
föreläsningssalar, gallerier, köpcentrum
med mera. Vår prisbelönta 3LCD- och
laserljusteknik för ut ditt budskap till och
med i väl upplysta rum, med bilder som
har upp till tre gånger ljusstarkare färger
än konkurrenterna2.

Kombinera en fantastisk kvalitet och
driftsäkerhet med vår nya hållbara
laserljuskälla och vårt avancerade filter.
Det oorganiska fosforhjulet och LCDpanelerna har överlägsna ljus- och
värmeresistenta egenskaper för ljusstarka,
levande bilder. Detta ger 20 000 timmars
(eller mer) underhållsfri användning och
en total trygghet i samband med viktiga
presentationer.

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

Mer flexibilitet
Imponera genom innovativa funktioner
och presentationsverktyg som omfattar
allt från en flexibel 360-graders
installation, motordrivna, utbytbara linser
och presentation med delad bild, till en
tidsbesparande linsminnesfunktion och
en inbyggd kamera för en konsekvent
bildkalibrering.
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Delta i kvalitetsrevolutionen
Ta steget in i framtiden när du presenterar
med förbättringsteknik i 4K som digitalt
skalar upp innehåll i Full HD 1080p och
i princip fördubblar upplösningen, vilket
ger en förbättrad textur samt en exceptionell
skärpa, tydlighet och detaljrikedom.

EB-L1300U
Revolutionerande laserprojiceringsteknik
från Epson
Exceptionell ljusstyrka genom 4K-förbättrad
ljusstyrka på upp till 8 000 ANSI lumen
Bildkorrigering med inbyggd kamera
Laserlivslängd på upp till 83 000 timmar
i anpassat läge
Underhållsfri drift på upp till 30 000 timmar
Enkel konfiguration och mångsidig
360-gradersinstallation
Linsurvalet omfattar alternativ för ultrakorta
avstånd (UST) utan offset

Koppla upp dig
Installera och integrera snabbt och enkelt
med ett brett urval ingångar. Stöd för
HD-SDI/HDBaseT ger video och ljud
i Full HD via Ethernet, medan 3G-SDIingången möjliggör projicering av helt
okomprimerade bilder.20
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Modell
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EB-1440Ui

EB-1450Ui

EB-1460Ui

Upplösning

WUXGA (1 920 x 1 200)

WUXGA (1 920 x 1 200)

WUXGA (1 920 x 1 200)

Normalt bildförhållande

16:10

16:10

16:10

Ljusstyrka för vitt och färgat
ljus (lumen) normal/eko

3,800 / 2,900

3,800 / 2,900

4,400 / 2,900

Kontrastförhållande

16,000:1

16,000:1

16,000:1

Lampans/laserns livslängd
(timmar) normal/eko

5,000 / 10,000

5,000 / 10,000

5,000 / 10,000

Projektionsförhållande
i normalupplösning

0.27:1

0.27:1

0.27:1

Skalbar bildstorlek
(diagonal)

70 - 100 tum

70 - 100 tum

70 - 100 tum

Zoom

Digital x 1,35

Digital x 1,35

Digital x 1,35

Vertikal keystone
Horisontell keystone

Manuell ±3°
Manuell ±3

Manuell ±3°
Manuell ±3

Manuell ±3°
Manuell ±3

Linsrörelse

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Högtalarutgång

16 W

16 W

16 W

Anslutningsmöjligheter

VGA in, VGA ut, HDMI x 2,
komposit RCA, USB
typ A x 2, USB typ B,
MHL (via HDMI 1), DVI ut,
RS-232C, kabelansluten
fjärrkontroll in, synk in,
synk ut

VGA in, VGA ut, HDMI x 2,
komposit RCA, USB
typ A x 2, USB typ B,
MHL (via HDMI 1), DVI ut,
RS-232C, kabelansluten
fjärrkontroll in, synk in, synk
ut, touchenhetskontroll

VGA in, VGA ut, HDMI x 2,
komposit RCA, USB
typ A x 2, USB typ B,
MHL (via HDMI 1), DVI ut,
RS-232C, kabelansluten
fjärrkontroll in, synk in, synk
ut, touchenhetskontroll,
bildspegling via Miracast

Ljudanslutning

Stereo mini in x 3,
stereo mini ut

Stereo mini in x 3,
stereo mini ut

Stereo mini in x 3,
stereo mini ut

Nätverkande

LAN (RJ45) och enhet för
trådlöst LAN medföljer

LAN (RJ45) och enhet för
trådlöst LAN medföljer

LAN (RJ45) och enhet för
trådlöst LAN medföljer

Epsons
programvarulösningar

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
Easy Interactive Tools

Övriga funktioner

Startvy, Windows
fjärrskrivbord, funktioner
för att streama och dela,
interaktivitet för flera
displayer, whiteboard-läge
med stöd för delning och
export av möten, automatisk
källsökning, tyst läge för
ljud och bild, skjutbar delad
bild, 3-i-1-USB-display,
inställningar för
kopieringsfunktion på bilden,
automatisk lampdimmer,
två interaktiva pennor,
automatisk kalibrering,
DICOM-färgläge,
extern kontrollplatta,
schemaläggningsfunktion,
datorfri presentation

Startvy, Windows
fjärrskrivbord, funktioner för
att streama och dela,
interaktivitet för flera
displayer, whiteboard-läge
med stöd för delning och
export av möten, automatisk
källsökning, tyst läge för ljud
och bild, skjutbar delad bild,
3-i-1-USB-display,
inställningar för
kopieringsfunktion på bilden,
automatisk lampdimmer,
funktion för två interaktiva
pennor och touch,
automatisk kalibrering,
DICOM-färgläge, extern
kontrollplatta,
schemaläggningsfunktion,
datorfria presentationer

Startvy, Windows
fjärrskrivbord, funktioner
för att streama och dela
(inklusive bildspegling via
Miracast), interaktivitet för
flera displayer, whiteboardläge med stöd för delning
och export av möten,
automatisk källsökning, tyst
läge för ljud och bild, skjutbar
delad bild, 3-i-1-USBdisplay, inställningar för
kopieringsfunktion på bilden,
automatisk lampdimmer,
funktion för två interaktiva
pennor och touch,
automatisk kalibrering,
DICOM-färgläge, extern
kontrollplatta,
schemaläggningsfunktion,
datorfri presentation

Ljudnivå (dB) normal/eko

35 / 28

35 / 28

35 / 28

Vikt (kg)

8.4

8.4

8.5

Mått exkl. fötter
(B x D x H i mm)

474 x 447 x 164

474 x 447 x 164

474 x 447 x 164

Energiförbrukning
normal/eko

401 W / 334 W

401 W / 334 W

490 W / 400 W

Energiförbrukning
i beredskapsläge, komm. av

0,5 W

0,5 W

0,5 W

Modell

EB-1780W

EB-1781W

EB-1785W

EB-1795F

Upplösning

WXGA (1 280 x 800)

WXGA (1 280 x 800)

WXGA (1 280 x 800)

1080p (1 920 × 1 080)

Normalt bildförhållande

16:10

16:10

16:10

16:9

Ljusstyrka för vitt och färgat
ljus (lumen) normal/eko

3,000 / 1,900

3,200 / 1,900

3,200 / 1,900

3,200 / 1,900

Kontrastförhållande

10,000:1

10,000:1

10,000:1

10,000:1

Lampans/laserns livslängd
(timmar) normal/eko

4,000 / 7,000

4,000 / 7,000

4,000 / 7,000

4,000 / 7,000

Projektionsförhållande
i≈normalupplösning

1.04 - 1.26:1

1.04 - 1.26:1

1.04 - 1.26:1

1.02 - 1.23:1

30 - 300 tum

30 - 300 tum

30 - 300 tum

30 - 300 tum

Skalbar bildstorlek (diagonal)
Zoom

Optisk x1,2

Optisk x1,2

Optisk x1,2

Optisk x1,2

Vertikal keystone
Horisontell keystone

Automatisk ±30°
Manuell ±30°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Linsrörelse

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Högtalarutgång

1W

1W

1W

1W

Anslutningsmöjligheter

VGA in, komposit
RCA, USB typ B,
USB typ A, HDMI

VGA in, komposit
RCA, USB typ B,
USB typ A, HDMI

VGA in, komposit
RCA, USB typ B,
USB typ A, HDMI

VGA in, komposit
RCA, USB typ B,
USB typ A, HDMI

Ljudanslutning

Stereo mini in

Stereo mini in

Stereo mini in

Stereo mini in

Nätverkande

Trådlöst nätverk

Trådlöst nätverk

Trådlöst nätverk

Trådlöst nätverk

Epsons
programvarulösningar

EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, appen
iProjection för iOS, Android
och Chromebooks

EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, appen
iProjection för iOS, Android
och Chromebooks

EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, appen
iProjection för iOS, Android
och Chromebooks

EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, appen
iProjection för iOS, Android
och Chromebooks

Övriga funktioner

3-i-1-USB-display,
dämpningsreglage för bild
och ljud (mute), DICOM SIMfärgläge, delad bild, datorfri
presentation

3-i-1-USB-display,
dämpningsreglage för bild
och ljud (mute), DICOM
DIM-färgläge, delad bild,
datorfri presentation,
automatisk bildanpassning
och autofokus, keystonekorrigering i realtid,
rörelsepresentation, NFC

3-i-1-USB-display,
ljudavstängningsreglage,
DICOM SIM-färgläge, delad
bild, datorfri presentation,
automatisk bildanpassning
och autofokus, keystonekorrigering i realtid,
rörelsepresentaion, NFC,
bildspegling via Miracast

3-i-1-USB-display,
ljudavstängningsreglage,
DICOM SIM-färgläge, delad
bild, datorfri presentation,
automatisk bildanpassning
och autofokus, keystonekorrigering i realtid,
rörelsepresentaion, NFC,
bildspegling via Miracast

Ljudnivå (dB) normal/eko

39 / 30

39 / 30

39 / 30

39 / 30

Vikt (kg)

1.8

1.8

1.8

1.8

Mått exkl. fötter
(B x D x H i mm)

292 x 213 x 44

292 x 213 x 44

292 x 213 x 44

292 x 213 x 44

Energiförbrukning
normal/eko

277 W / 200 W

295 W / 208 W

295 W / 208 W

295 W / 208 W

Energiförbrukning i
beredskapsläge, komm. av

0,34 W

0,34 W

0,34 W

0,34 W
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Modell

EB-2040

EB-2055

EB-2065

EB-2140W

EB-2155W

Upplösning

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)

Normalt bildförhållande

4:3

4:3

4:3

16:10

16:10

Ljusstyrka för vitt och färgat
ljus (lumen) normal/eko

4,200 / 2,700

5,000 / 3,800

5,500 / 3,800

4,200 / 2,700

5,000 / 3,600

Kontrastförhållande

15,000:1

15,000:1

15,000:1

15,000:1

15,000:1

Lampans/laserns livslängd
(timmar) normal/eko

5,000 / 10,000

5,000 / 10,000

5,000 / 10,000

5,000 / 10,000

5,000 / 10,000

Projektionsförhållande
i normalupplösning

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

Skalbar bildstorlek
(diagonal)

30 - 300 tum

30 - 300 tum

30 - 300 tum

29 - 280 tum

29 - 280 tum

Zoom

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Vertikal keystone
Horisontell keystone

Automatisk ±30°
Manuell ±30°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Manuell ±30°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Linsrörelse

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Högtalarutgång

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Anslutningsmöjligheter

VGA in x 2, VGA ut,
HDMI x 2, komposit RCA,
USB typ A, USB typ B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

VGA in x 2, VGA ut,
HDMI x 2, komposit RCA,
USB typ A, USB typ B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

VGA in x 2, VGA ut,
HDMI x 2, komposit RCA,
USB typ A, USB typ B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

VGA in x 2, VGA ut,
HDMI x 2, komposit RCA,
USB typ A, USB typ B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

VGA in x 2, VGA ut,
HDMI x 2, komposit RCA,
USB typ A, USB typ B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

Ljudanslutning

RCA-par in, stereo
mini in x 2, stereo mini ut

RCA-par in, stereo
mini in x 2, stereo mini ut

RCA-par in, stereo
mini in x 2, stereo mini ut

RCA-par in, stereo
mini in x 2, stereo mini ut

RCA-par in, stereo
mini in x 2, stereo mini ut

Nätverkande

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och enhet för
trådlöst LAN medföljer

LAN (RJ45) och enhet för
trådlöst LAN medföljer

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och enhet för
trådlöst LAN medföljer

Epsons
programvarulösningar

EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

Övriga funktioner

Startvy, tyst läge för ljud
och video, bildanpassning,
delad bild, automatisk
strömpåslagning, DICOMfärgläge, DCDi by Faroudja,
schemaläggningsfunktion,
hörnfunktion, datorfri
presentation, 3-i-1-USBdisplay

Startvy, rörelsepresentation,
tyst läge för ljud och
video, bildanpassning,
delad bild, automatisk
strömpåslagning, DICOMfärgläge, DCDi by Faroudja,
schemaläggningsfunktion,
hjälp med skärpan,
keystone-korrigering i
realtid, hörnfunktion, datorfri
presentation, 3-i-1-USBdisplay, anslutning för
streaming och delning

Startvy, rörelsepresentation,
tyst läge för ljud och
video, bildanpassning,
delad bild, automatisk
strömpåslagning, DICOMfärgläge, DCDi by Faroudja,
schemaläggningsfunktion,
hjälp med skärpan,
keystone-korrigering i
realtid, hörnfunktion, datorfri
presentation, 3-i-1-USBdisplay, anslutning för
streaming och delning

Startvy, tyst läge för ljud
och video, bildanpassning,
delad bild, automatisk
strömpåslagning, DICOMfärgläge, DCDi by Faroudja,
schemaläggningsfunktion,
hörnfunktion, datorfri
presentation, 3-i-1-USBdisplay

Startvy, rörelsepresentaion,
tyst läge för ljud och
video, bildanpassning,
delad bild, automatisk
strömpåslagning, DICOMfärgläge, DCDi by Faroudja,
schemaläggningsfunktion,
hjälp med skärpan,
Keystone-korrigering i
realtid, hörnfunktion, datorfri
presentation, 3-i-1-USBdisplay, anslutning för
streaming och delning

Ljudnivå (dB) normal/eko

37 / 28

39 / 29

37 / 29

37 / 29

39 / 29

Vikt (kg)

4.2

4.3

4.4

4.2

4.3

Mått exkl. fötter
(B x D x H i 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

Energiförbrukning
normal/eko

316 W / 228 W

405 W/323 W

425 W/323 W

316 W/228 W

405 W/323 W

Energiförbrukning
i beredskapsläge, komm. av

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 tum

50 - 300 tum

50 - 300 tum

50 - 300 tum

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Automatisk ±30°
Automatisk ±20°

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

HDBaseT, VGA in x 2,
VGA ut, HDMI x 2, komposit
RCA, USB typ A, USB typ
B, RS-232C, MHL
(via HDMI 1), Miracast

VGA in x 2, VGA ut,
HDMI x 2, komposit RCA,
USB typ A, USB typ B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

VGA in x 2, VGA ut,
HDMI x 2, komposit RCA,
USB typ A, USB typ B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

VGA in x 2, VGA ut,
HDMI x 2, komposit RCA,
USB typ A, USB typ B,
RS-232C, MHL
(via HDMI 1), Miracast

HDBaseT, VGA in x 2,
VGA ut, HDMI x 2, komposit
RCA, USB typ A, USB typ
B, RS-232C, MHL
(via HDMI 1), Miracast

RCA-par in, stereo
mini in x 2, stereo mini ut

RCA-par in, stereo
mini in x 2, stereo mini ut

RCA-par in, stereo
mini in x 2, stereo mini ut

RCA-par in, stereo
mini in x 2, stereo mini ut

RCA-par in, stereo
mini in x 2, stereo mini ut

LAN (RJ45) och enhet för
trådlöst LAN medföljer

LAN (RJ45) och enhet för
trådlöst LAN medföljer

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och enhet för
trådlöst LAN medföljer

LAN (RJ45) och enhet för
trådlöst LAN medföljer

EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

Startvy, rörelsepresentation,
bildspegling via Miracast,
tyst läge för ljud och
video, bildanpassning,
delad bild, automatisk
strömpåslagning, DICOMfärgläge, DCDi by Faroudja,
schemaläggningsfunktion,
hjälp med skärpan,
keystone-korrigering i
realtid, hörnfunktion, datorfri
presentation, 3-i-1-USBdisplay, anslutning för
streaming och delning

Startvy, rörelsepresentation,
tyst läge för ljud och
video, bildanpassning,
delad bild, automatisk
strömpåslagning, DICOMfärgläge, DCDi by Faroudja,
schemaläggningsfunktion,
hjälp med skärpan,
Keystone-korrigering
i realtid, hörnfunktion,
datorfri presentation, USBdisplay 3-i-1, streama och
dela anslutning

Startvy, rörelsepresentation,
tyst läge för ljud och
video, bildanpassning,
delad bild, automatisk
strömpåslagning, DICOMfärgläge, DCDi by Faroudja,
schemaläggningsfunktion,
hjälp med skärpan,
Keystone-korrigering
i realtid, hörnfunktion,
datorfri presentation, USBdisplay 3-i-1, anslutning för
streaming och delning (tillval)

Startvy, rörelsepresentation,
bildspegling via Miracast,
tyst läge för ljud och
video, bildanpassning,
delad bild, automatisk
strömpåslagning, DICOMfärgläge, DCDi by Faroudja,
schemaläggningsfunktion,
hjälp med skärpan,
keystone-korrigering i
realtid, hörnfunktion, datorfri
presentation, 3-i-1-USBdisplay, anslutning för
streaming och delning

Startvy, rörelsepresentation,
bildspegling via Miracast,
tyst läge för ljud och
video, bildanpassning,
delad bild, automatisk
strömpåslagning, DICOMfärgläge, DCDi by Faroudja,
schemaläggningsfunktion,
hjälp med skärpan,
keystone-korrigering i
realtid, hörnfunktion, datorfri
presentation, 3-i-1-USBdisplay, anslutning för
streaming och delning

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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Modell

EB-5510

EB-5520W

EB-5530U

EB-L1100U

EB-L1105U

Upplösning

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)

Normalt bildförhållande

4:3

16:10

16:10

16:10

16:10

Ljusstyrka för vitt och färgat
ljus (lumen) normal/eko

5,500 / 3,700

5,500 / 3,700

5,500 / 3,700

6,000 / 4,200

6,000 / 4,200

Kontrastförhållande

15,000:1

15,000:1

15,000:1

2,500,000:1

2,500,000:1

Lampans/laserns livslängd
(timmar) normal/eko

5,000 / 10,000

5,000 / 10,000

5,000 / 10,000

20,000 / 30,000

20,000 / 30,000

Projektionsförhållande
i normalupplösning

1.27 - 2.59:1

1.26 - 2.30:1

1.26 - 2.3:1

1.44 - 2.32

1.44 - 2.32

Skalbar bildstorlek
(diagonal)

50 - 300 tum

50 - 300 tum

50 - 300 tum

50 - 300 tum

50 - 300 tum

Zoom

Optisk x2

Optisk x1,8

Optisk x1,8

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Vertikal keystone
Horisontell keystone

Manuell ±30°
Manuell ±30°

Manuell ±30°
Manuell ±30°

Manuell ±30°
Manuell ±30°

Manuell ±45°
Manuell ±30°

Manuell ±45°
Manuell ±30

Linsrörelse

± 58% vertikalt
± 38% horisontellt

± 50% vertikalt
± 10% horisontellt

± 50% vertikalt
± 10% horisontellt

± 67% vertikalt
± 30% horisontellt

± 67% vertikalt
± 30% horisontellt

Högtalarutgång

10 W

10 W

10 W

10 W

10 W

Anslutningsmöjligheter

VGA in, VGA ut, 5-BNC, 2
VGA in, VGA out, 5-BNC,
x HDMI, RS - 232C, ingång 2x HDMI, RS-232C,
för kabelansluten fjärrkontroll kabelansluten fjärrkontroll
in, HDBaseT, bildspegling
via Miracast, USB 2.0 typ
A, USB 2.0 typ B (endast
service)

VGA in, VGA out, 5-BNC,
2x HDMI, RS-232C,
kabelansluten fjärrkontroll
in, HDBaseT, bildspegling
via Miracast, USB 2.0 typ
A, USB 2.0 typ B (endast
service)

HDBaseT, BNC in, HDMI
in, DVI in, VGA ut, VGA in,
Ethernet-gränssnitt
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS - 232C

HDBaseT, BNC in, HDMI
in, DVI in, VGA ut, VGA in,
Ethernet-gränssnitt
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS - 232C

Ljudanslutning

Stereo mini in x 2, stereo
mini ut

Stereo mini in x 2, stereo
mini ut

Stereo mini in x 2, stereo
mini ut

Stereo mini in x 3,
Stereo mini ut

Stereo mini in ×3,
Stereo mini ut

Nätverkande

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

Epsons
programvarulösningar

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, appen
iProjection för iOS, Android
och Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, appen
iProjection för iOS, Android
och Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, appen
iProjection för iOS, Android
och Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
webbkontroll

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, appen iProjection
för iOS, Android och
Chromebooks, webbkontroll

Övriga funktioner

Digital delad bild,
schemaläggning, DICOMfärgläge, lås för linsrörelse,
hörnfunktion, punkt- och
bågkorrigering, kabelhölje
medföljer

Digital delad bild,
schemaläggning, DICOMfärgläge, lås för linsrörelse,
hörnfunktion, punkt- och
bågkorrigering, kabelhölje
medföljer

Digital delad bild,
schemaläggning, DICOMfärgläge, lås för linsrörelse,
hörnfunktion, punkt- och
bågkorrigering, kabelhölje
medföljer

Laserljuskälla, utbytbara
linsalternativ inklusive
UST-lins utan offset,
eldriven zoom, fokus- och
linsrörelse, delad bild,
punktkorrigering, korrigering
av böjd yta och hörnvägg,
linsminne, inbyggd
kamera för färgkalibrering,
4K-förbättring,
360-gradersinstallation,
kantblandning, stående
projektion

Laserljuskälla, utbytbara
linsalternativ inklusive
UST-lins utan offset,
eldriven zoom, fokus- och
linsrörelse, delad bild,
punktkorrigering, korrigering
av böjd yta och hörnvägg,
linsminne, inbyggd
kamera för färgkalibrering,
4K-förbättring,
360-gradersinstallation,
kantblandning, stående
projektion

Ljudnivå (dB) normal/eko

38 / 28

38 / 28

38 / 28

34 / 28

34 / 28

Vikt (kg)

6.7

6.9

6.9

20.1

20.1

Mått exkl. fötter
(B x D x H i 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

Energiförbrukning
normal/eko

411 W / 309 W

411 W / 309 W

411 W / 309 W

454 W / 313 W

454 W / 313 W

Energiförbrukning
i beredskapsläge, komm. av

0,34 W

0,34 W

0,47 W

0,50 W

0,50 W

Modell

EB-L1200U

EB-L1300U

EB-L1405U

EB-L1500U

EB-L1505U

Upplösning

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)

Normalt bildförhållande

16:10

16:10

16:10

16:10

16:10

Ljusstyrka för vitt och färgat
ljus (lumen) normal/eko

7,000 / 4,900

8,000 / 5,600

8,000 / 5,600

12,000 / 8,400

12,000 / 8,400

Kontrastförhållande

2,500,000:1

2,500,000:1

2,500,000:1

2,500,000:1

2,500,000:1

Lampans/laserns livslängd
(timmar) normal/eko

20,000 / 30,000

20,000 / 30,000

20,000 / 30,000

20,000 / 30,000

20,000 / 30,000

Projektionsförhållande
i normalupplösning

1.44 - 2.32

1.44 - 2.32

1.44 - 2.32

1.57 - 2.56

1.57 - 2.56

Skalbar bildstorlek
(diagonal)

50 - 300 tum

50 - 300 tum

50 - 300 tum

60 - 500 tum

60 - 500 tum

Zoom

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Optisk x 1,6

Vertikal keystone
Horisontell keystone

Manuell ±45°
Manuell ±30°

Manuell ±45°
Manuell ±30°

Manuell ±45°
Manuell ±30°

Manuell ±45°
Manuell ±30

Manuell ±45°
Manuell ±30

Linsrörelse

± 67% vertikalt
± 30% horisontellt

± 67% vertikalt
± 30% horisontellt

± 67% vertikalt
± 30% horisontellt

± 60% vertikalt
± 18% horisontellt

± 60% vertikalt
± 18% horisontellt

Högtalarutgång

10 W

10 W

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Anslutningsmöjligheter

HDBaseT, BNC in, HDMI
in, DVI in, VGA ut, VGA in,
Ethernet-gränssnitt
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS - 232C

HDBaseT, BNC in, HDMI
in, DVI in, VGA ut, VGA in,
Ethernet-gränssnitt
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS - 232C

HDBaseT, BNC in, HDMI
in, DVI in, VGA ut, VGA in,
Ethernet-gränssnitt
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS - 232C, HD-SDI

HDBaseT, BNC in, HDMI
in, DVI in, VGA ut, VGA in,
Ethernet-gränssnitt
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS - 232C, HD-SDI

HDBaseT, BNC in, HDMI
in, DVI in, VGA ut, VGA in,
Ethernet-gränssnitt
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS - 232C, HD-SDI

Ljudanslutning

Stereo mini in ×3,
Stereo mini ut

Stereo mini in ×3,
Stereo mini ut

Stereo mini in ×3,
Stereo mini ut

Stereo mini in ×3,
Stereo mini ut

Stereo mini in ×3,
Stereo mini ut

Nätverkande

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

LAN (RJ45) och trådlös
LAN-enhet som tillval

Epsons
programvarulösningar

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
webbkontroll

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
webbkontroll

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
webbkontroll

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
webbkontroll

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
appen iProjection för iOS,
Android och Chromebooks,
webbkontroll

Övriga funktioner

Laserljuskälla, utbytbara
linsalternativ inklusive
UST-lins utan offset,
eldriven zoom, fokus- och
linsrörelse, delad bild,
punktkorrigering, korrigering
av böjd yta och hörnvägg,
linsminne, inbyggd
kamera för färgkalibrering,
4K-förbättring,
360-gradersinstallation,
kantblandning, stående
projektion

Laserljuskälla, utbytbara
linsalternativ inklusive
UST-lins utan offset,
eldriven zoom, fokus- och
linsrörelse, delad bild,
punktkorrigering, korrigering
av böjd yta och hörnvägg,
linsminne, inbyggd
kamera för färgkalibrering,
4K-förbättring,
360-gradersinstallation,
kantblandning, stående
projektion

Laserljuskälla, utbytbara
linsalternativ inklusive
UST-lins utan offset,
eldriven zoom, fokus- och
linsrörelse, delad bild,
punktkorrigering, korrigering
av böjd yta och hörnvägg,
linsminne, inbyggd
kamera för färgkalibrering,
4K-förbättring,
360-gradersinstallation,
kantblandning, stående
projektion

Laserljuskälla, utbytbara
linsalternativ, eldriven
zoom, fokus- och
linsrörelse, delad bild,
punktkorrigering, korrigering
av böjd yta och hörnvägg,
linsminne, inbyggd
kamera för färgkalibrering,
4K-förbättring,
360-gradersinstallation,
kantblandning, stående
projektion

Laserljuskälla, utbytbara
linsalternativ, eldriven
zoom, fokus- och
linsrörelse, delad bild,
punktkorrigering, korrigering
av böjd yta och hörnvägg,
linsminne, inbyggd
kamera för färgkalibrering,
4K-förbättring,
360-gradersinstallation,
kantblandning, stående
projektion

Ljudnivå (dB) normal/eko

34 / 28

35 / 29

35 / 29

37 / 30

37 / 30

Vikt (kg)

20.6

20.7

20.6

20.6

20.6

Mått exkl. fötter
(B x D x H i 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

Energiförbrukning
normal/eko

566 W / 384 W

625 W / 417 W

625 W / 417 W

908 W / 597 W

908 W / 597 W

Energiförbrukning
i beredskapsläge, komm. av

0,50 W

0,50 W

0,50 W

0,50 W

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

11 Monitorutgång (Mini D-Sub15-stifts)

2 HDBaseT-port (HDBaseT)

12 Ljudutgång

3 DVI

13 BNC-ingång (5BNC)

4 Port för HDMI-ingång

14 RS-232C-ingång (Mini D-Sub 9-stifts)

5 Serviceingång

15 USB typ A

6 Bildutgång SDI

16 USB typ B

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

17 Kompositvideoingång

8 Fjärringång (stereo mini)

19 USB typ A för trådlöst som tillval

9 Ljudingång

20 DVI-utgång (whiteboard)

10 Datoringång (Mini D-Sub15-stifts)

21 In-/utgång för synkronisering

18 S-Video

EB-1400-serien
21

10

8 19 14

15

11 17

12 20

16 9 1

4

4

9

Modellen som visas är EB-1460Ui

EB-1700-serien

17

10

16

Modellen som visas är EB-1795F
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15

4

9

EB-2000-serien
16 9

1

12 4

4

2

Modellen som visas är EB-2265U
10

EB-5500-serien

14

10

1

10

11

2

4

11

9

12

4

13

5

14

8

Modellen som visas är EB-5530U

EB-L1000-serien
1

2

3

9 10 9

5

4

11 12

9

6

13 14

8

Modellen som visas är EB-L1505U
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Tillbehör för en rad olika tillämpningar
Eftersom varje miljö och varje presentation är annorlunda erbjuder vi ett
stort antal tillbehör som uppfyller alla dina behov. Det handlar om allt från
filter, lampor och takfästen till dukar och linser och vi gör det enkelt att
anpassa ditt projektorpaket till din miljö eller publik.

Epsons originallampor

Takfäste

Garantera bästa, smartaste och mest
konsekventa bilder under längre tid
med äkta Epson-lampor. De tillverkas
och levereras under rigorösa system
för kvalitetskontroll som garanterar
bästa möjliga bildkvalitet, maximerar
driftsäkerheten, minimerar underhåll
och säkerställer pågående omfattande
garantiskydd.

Passa in din projektor perfekt i din lokal och
säkerställ flexibilitet, säkerhet och trygghet
med våra skräddarsydda takfästen.

Adapter ELPAP10 för trådlöst nätverk

Högtalare ELPSP02

Gör snabba och säkra trådlösa
presentationer via Multi-PC Projection
eller Epsons iProjection-app med
hjälp av denna enkla USB-adapter.

Dessa kompakta högtalare tillför ett kraftfullt
ljud till alla lösningar för konferensutrymmen.

EB-1700-serien (ELPMB23 / ELPPT01)
EB-2000-serien (ELPMB23)
EB-5500-serien (ELPMB22 / ELPMB30)
Takfäste för EB-L1000-serien
(ELPMB47/ ELPMB48)
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Undersökningen är utförd av Futuresource Consulting Limited under perioden 2001 till 2015. / 2Färgljusstyrka (Colour Light Output, CLO)
uppmätt i enlighet med IDMS 15.4. Ljusstyrkan för färgat ljus varierar beroende på användningsförhållandena. Ledande 3LCD-projektorer
från Epson inom företags- och utbildningssegmentet i jämförelse med ledande DLP-projektorer med en enda krets, baserat på NPD-data
mellan juni 2013 och maj 2014, samt på PMA-forskningsdata för kvartal 1-3 år 2013. Mer information finns på www.epson.se/CLO /
3
Epson. / 4Whiteboard Selling av Sommers & Jenkins. / 5Crowne Plaza. / 6Aberdeen Research. / 7Microsoft Office PPC. / 8Cornell University /
9
IDC. / 10Arbetsplatsstudie från Gensler 2013. / 11IBM. / 12Jigsaw24. / 13Kinvey. / 14Rapporten Information Week State of Unified Communications,
2014. / 15Garantierbjudandena är inte tillgängliga i alla länder. Kontakta din lokala Epson-återförsäljare. / 16Touch-funktion är inte tillgänglig på
alla modeller / 17Kräver appen iProjection och en internetanslutning – endast kompatibel med IOS- och Android-enheter, och begränsningar för
enheter och fildelning kan förekomma. / 18Miracast™ finns på utvalda enheter som stöder Android 4.2+ och Microsoft Windows 8.1+. Intel® WiDi
kräver ett Intel® WiDi-kompatibelt system som kör Microsoft Windows 7+. / 194EB-L1505U/EB-L1500U är den första och enda WUXGA 3LCDlaserprojektorn på marknaden med 12 000 ANSI lumen per december 2015. /
20
Ej tillgängligt för alla produkter — se specifikationerna på sid. 24–29.
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Om du vill ha mer information kan du kontakta ett lokalt Epson-kontor eller gå in på www.epson.se
Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Produktinformation: 0771-400135
Support: 0771-400134
Fax Support: 0771-400136
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.
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