Kurumsal görüntüleme çözümleri

Modern iş ortamları
için standartları biz
belirliyoruz
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Toplantı alanlarına ortak bağlanabilirlik
Mükemmel büyük ekran görüntüler sunan projeksiyonlarla
kurumsal sunumları yeniden tanımlayın ve her tür toplantı
mekanında, kurulu toplantı odasında ve amfide mesajınızı
ulaştırın. Projeksiyonlarımız, düz panellerden farklı olarak
izleyicinize göre ölçeklenebilen bir görüntü boyutu sunar ve
sunumunuzu nerede yaparsanız yapın tüm detayları aydınlık
bir şekilde ve rengarenk gösterir.
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Ekran boyutu önemlidir

Bağlayın ve sunumunuzu yapın

Boyutu 500 inçe kadar olan parlak,
yansımasız, gözü yormayan ve odanın her
yerinden net görülebilen görüntülerle her
ayrıntıyı gösterin. Düz panel ekranlardan
farklı olarak sabit bir ekran boyutu yoktur.
Görüntüyü yakınlaştırıp içerikten kaybetmek
yerine ekranı büyütebilirsiniz. Projeksiyonlar
ayrıca hafif, kompakt ve portatif olduğundan
kolaylıkla kurulabilir.

Epson projeksiyonlarıyla hiç vakit
kaybetmeden sunum yapmaya başlayın ve
kurulum ve uyumluluk sorunlarının neden
olduğu sıkıntıları ve gecikmeleri ortadan
kaldırın. Cihazları bağlamak, içerik paylaşmak
ve gerek toplantıdaki, gerekse ağ üzerinden
uzaktan bağlanan herkesi, Kendi Cihazını
Getir (BYOD) ve Birleştirilmiş Haberleşme (UC)
stratejilerine tam destekle konuya çekmek
çabucak ve kolayca yapılabilir.

Doğru renkler

Etkileşimli çözümler

Epson 3LCD teknolojisiyle iyice aydınlatılmış
odalarda bile Full HD'ye kadar canlı ve
göz alıcı görüntüler yansıtın. Her Epson
projeksiyonunun kalbindeki 3LCD panel
optik motor, yüksek çözünürlük ile yüksek
kontrast oranlarını birleştirerek ve 1 çipli
DLP projeksiyonlardan üç kat parlak ve
zengin renkler sunar2. Kısacası, Epson
projeksiyonlarıyla, konunuz ne olursa olsun
izleyicileri çekip onlara ilham veren gerçeğe
uygun görüntüler oluşturabilirsiniz.

Epson toplantı çözümleri, işletmenize
verimlilik ve etkileşimlilik katmak için
insanları, yerleri ve bilgileri bir araya getirir.
Toplantı mekanları gelişerek, herhangi bir
cihazdan basit, etkili bilgi paylaşımı ve
gösterim ve toplantıları üretken söyleşilere
çeviren gelişmiş etkileşimlilik ile teknolojinin
sağladığı avantajları benimsedi.
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Masaüstü deneyimini herkesin
önüne getirecek optimum ekran
boyutunu oluşturun.

60" ekran

14" monitör hissi veren
60" ekran

500"

etkileşimsiz ekran
boyutu
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100"

ekran

25,2" monitör hissi veren
100" ekranlar
4x3 metre oda boyutuna göredir

Her zaman ideal ekran boyutu

Net bir mesaj verme

Görüntülerimiz nettir ve etkileşimli
modellerimizde 100 inçe, kurulum serimizde
500 inçe kadar ölçeklenebilir ve en önemlisi
de her zaman içeriğinizi görüntüye sığdırır.
Düz panel ekranlar, size tek bir ekran
boyutu, artı yakınlaştırma seçeneği sunar,
hepsi o kadar. Bizim projeksiyonlarımızsa
size, değişik toplantı mekanlarına, genel
kurul toplantı odalarına ve hatta amfi gibi
daha büyük salonlara uygun ölçeklenebilir
ekran boyutu seçenekleri sunar.

Her izleyiciyi kendisine çeken ve toplantının
içine alan çarpıcı görsellerle geleceğin ofis
iletişimini benimseyin. Masaüstü deneyiminin
aynısını getiren bir ekran boyutu, netliği ve
okunurluğu arttırır ve ekranı nerede oturursa
otursun görebilen izleyicinin katılımını
güçlendirir.

Hiçbir kısıtlama olmadan olağanüstü
görüntüler

Katma değerli, tümü bir arada çözüm

Görüntü boyutu ne olursa olsun, büyük
ve ışıkla aydınlatılmış ortamlarda bile Full
HD WUXGA çözünürlüğe kadar üstün
kalitede görüntü elde edeceğinizden emin
olabilirsiniz. Zengin ve gerçeğe uygun
renkler, çok ince ayrıntı ve düz panellerde
görülenden önemli ölçüde daha az
pikselleşme. Ayrıca hiçbir görüntüleme açısı
kısıtlaması, kör nokta veya göz kamaştırıcı
yansıma olmaması da sunumunuzu
olabildiğince geniş bir kitleye açar.

Projeksiyonlarımız size harika kocaman
ekran görüntülerinden çok daha fazlasını
verir. 80 inçlik bir düz panel ekran fiyatının
çok altında bir rakama perdenin, beyaz
tahtanın ve kağıt tahtasının sunduğu
olanakların tümüne sahip, tümü bir arada tek
bir sunum çözümü oluşturabilirsiniz. Ayrıca
projeksiyonlarımızın düz panellerden çok
daha kompakt, sağlam ve dayanıklı olması,
toplantı yerleri arasında taşımayı basitleştirir
ve kurulum masraflarını düşürür.

Toplantı yeriniz için ideal ekran boyutuyla herkese paylaşma ve katılım için
aynı fırsatı sunun.

65''

70''

100''

6 metrelik tipik bir oda uzunluğuna göre

Ekran boyutu önemlidir
Ekran boyutunun odaya uygun olması, yoğunlaşma, katılım ve
anlama düzeyleri konularında çok büyük bir fark yaratabilir.
Projeksiyonlarımız, düz panellerden farklı olarak, her odaya
sığan ve içerik, kalite veya ayrıntı kaybı olmadan masaüstü
deneyiminin aynısını oluşturarak herkese her açıdan mükemmel
bir görünüm veren ölçeklenebilir görüntüler sunar.
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Sorunsuz bağlantı ve
sunum
İletişim teknolojileri her başarılı işletmenin ayrılmaz bir parçasıdır,
ancak bu, etkili bir çözüm sunmak için birbirleriyle sorunsuz
çalışan en iyi özellikleri birleştirmeye bağlıdır. Epson
projeksiyonları, toplantıda veya uzak konumlardan kapsamlı
bağlanabilirlik, kolay kurulum ve bilgi paylaşmada sıkıntıyı ortadan
kaldıran bir dizi özellik ile bunu mümkün kılar.

Çabucak kurabilirsiniz

Sorunsuz sunum

İşlevlere kolay erişim

Kendi cihazını getir (BYOD) stratejisini
tam olarak destekleyen Epson EasyMP
uygulamalarıyla zamandan kazanın ve
karmaşayı ortadan kaldırın. EasyMP, toplantı
ve sunumlarda her çeşit akıllı telefondan,
tabletten ve bilgisayardan içerik almayı
kolaylaştırır. HDBaseT ve Kablosuz LAN gibi
geniş bağlanabilirlik ile mevcut BT yapısına
kolayca entegre olun.

Jest Sunucu ile sunum tarzınızı güçlendirin,
dikkat dağıtıcı şeyleri ortadan kaldırın ve
toplantıların pürüzsüz ilerlemesini sağlayın.
Bu özellik, size sunumlarda sadece el
hareketlerini kullanarak ilerleme esnekliği
kazandırır.

Projeksiyon özelliklerine ve kontrollere her
şeyi kapsayan tek bir giriş ekranından;
sunumunuzun veya dersinizin düzgün
ilerlemesini sağlarken en sık kullanılan
işlevleri gösteren, kaynak değiştirmenize izin
veren ve daha pek çok özelliği olan kolay
bir erişim panelinden ulaşabilirsiniz.

İzleme ve kumanda
Ekran aynalama
Ekran aynalama özelliğini kullanarak
doğrudan cihazınızdan projeksiyona içerik
göndererek ve yayınlayarak zamandan
kazanın.

Katılımı teşvik edin
Epson Çok Bilgisayarlı Projeksiyon ile
50 adede kadar bilgisayarı bağlayın, dört
adede kadar cihazdan aynı anda içerik
yansıtın, uzaktan ağınız üzerinden veya
toplantıda herkesle bilgi paylaşın ve etkileşin.
Toplantıya katılanların getirdiği bilgilere
kolayca erişmek için en son NFC telefon
dosyası paylaşma teknolojisini kullanın.
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Merkezi izleme ve kumanda ile tüm
projeksiyon filosunu yönetin. Filonuzdaki
projeksiyonları seçip onlara bilgi gönderin,
projeksiyonları belirli zamanlarda açıp
kapatarak vakitten ve nakitten tasarruf
sağlayın, bakım takvimlerini izleyin ve
bir toplantı başladığında her şeyin hazır
olduğundan emin olmak için uyarılar
gönderin.

%

80

AB işletmesi, yeni
teknolojinin daha
fazla birlikte çalışmayı
desteklediğini
söylüyor3

Tüm özellikler her modelde bulunmaz; lütfen sayfa 24–29'daki teknik özelliklere bakın.
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Gerçek renkler, harika ayrıntılar
3LCD teknolojimiz, aydınlatılmış toplantı ortamlarında bile tartışmaları
net ve ilgi çekici hale getiren zengin, gerçeğe uygun renkler ve parlaklık
düzeyleri ile Full HD çözünürlüğe kadar görüntü üretir. Görüntüler
1 çipli DLP projeksiyonlarından üç kat daha parlaktır2 ve düz panel
ekranları geride bırakan kalite, çok yönlülük ve yaratıcı özgürlük
düzeylerine ulaşır.

3katı

1 çipli DLP
projeksiyonlarından
3 kat daha parlak
2
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Yüksek parlaklık
En aydınlık, en renkli görüntülerle konuları
canlandırarak ilgiyi arttırın. Gerek Renkli
gerekse Beyaz Işık Çıkışı için gerçek
düzeyleri verdiğimizden, projeksiyonlarımızın
parlaklığını ölçmek kolaydır. Dolayısıyla konu
ne olursa olsun, ekran genelinde tüm içeriğin
aynı parlaklık düzeyinde olacağından emin
olabilirsiniz.

Teknoloji sayesinde kalite
3LCD teknolojimiz, parlak ışıkla aydınlatılmış
sınıflarda bile canlı ve göz alıcı görüntüler
oluşturmak için yüksek çözünürlüğü, 12.000
lümene kadar parlaklığı ve zengin renkleri bir
araya getiriyor. Her projeksiyonun kalbindeki
3 çipli katı halli optik paneller, güzel ve tutarlı
görüntüler için sorunsuz renk karıştırmayı
olanaklı kılar.

Epson 3LCD teknolojisi – rakip
teknolojiden üç kat daha parlak2

1 çipli DLP teknolojisini kullanan klasik
projeksiyonlar

Yüksek kontrast, inanılmaz netlik

Tam netlik için Full HD

2.500.000:1'e varan yüksek kontrast
oranları ile en büyük perdelerde bile her
ayrıntıyı yansıtın. Bu, en parlak beyazın en
koyu siyahtan 2.500.000 kez daha parlak
olduğu anlamına gelir. İçeriği inanılmaz
zengin, kristal netliğinde ayrıntılarla
canlandıran bir fark düzeyi.

Full HD WUXGA projeksiyonlarımız, her
tür eğitim senaryosuna netlik getirmek için
her detayı yeniden üretir. Daha net metin
ve yüksek çözünürlüklü görüntüler, gözü
yormaz ve ister küçük bir grupla yakından ve
etkileşimli olarak, ister bir amfideki büyük bir
kitlenin ilgisini çekmek için olsun mesajınızı
ulaştırır.

2

Lazer performansı
Lazer projeksiyon serimiz, üstün görüntüler
ve 12.000 lümene kadar parlaklık ile gelecek
kuşak kaliteyi ve çok yönlülüğü sunmaktadır.
Bu projeksiyonlarda, üstün ısı ve ışık direnci
olan ve çok uzun süreler boyunca üstün
görüntü kalitesi sunan inorganik LCD
paneller ve fosfor çarkı bulunmaktadır.
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İnsan, mekan ve bilgiyi bir
araya getirin
Epson toplantı çözümleri, herkese çabucak ve kolayca bağlantı
kurma, bilgi paylaşma ve toplantılara katkıda bulunma olanağı
sunar. İş yerinde birbirimizle etkileşme biçimimiz değişiyor ve
herkesin toplantılara ister yüz yüze, ister ağ üzerinde uzak
yerlerden daha kolay erişmesini ve karşılıklı bilgilendiren ve motive
eden gerçek zamanda etkileşimli tartışmalara katılmasını sağlayan
teknolojileri benimsiyoruz.

Toplantıları sonuca dönüştürün

İletişiminizi birleştirin

Verimsiz geçen toplantılar, çok büyük bir
sıkıntı kaynağı ve zaman kaybı olabiliyor.
Çözümlerimiz, çabucak ve kolayca
kurulduğu, sayısız cihaza ve konuma
güvenilir bağlantı sağladığı ve üzerinde
çalışmak, kaydetmek ve daha sonra
kullanmak üzere paylaşmak için üstün
görüntüler ürettiği için bu sorunu gideriyor.

Yeni gelişen kurumsal iletişim dünyasında
bilgi paylaşmak, ticari gelişmenin anahtar
unsurlarından biri. Kişisel cihazınızı çabucak
ve kolayca bağlayabildiğiniz ve fikirlerinizi ağ
üzerinden iş arkadaşlarınızla paylaşabildiğiniz
zaman, birlikte çalışmak daha kolay. Bu,
daha büyük bir esneklik sağlıyor ve daha
etkili çalışmayı teşvik ediyor.

Tasarlayın ve yenilik üretin

20

%

İnsanlar kendilerine slaytlarla sunulanların
%20'sinden daha azını akıllarında
tutabiliyor4.
Etkileşimli beyaz tahta söyleşileri aşağıdaki
sonuçları doğuruyor:
potansiyel müşteriyle %50 daha fazla
söyleşi, %29 daha kısa sürede üretken
hale gelme, %15 daha kısa ortalama satış
döngüsü6
Çalışanlar, verimsiz geçen toplantıları boşa
harcanan zamanın en önemli tek nedeni
olarak gösteriyor7.
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74

%

Olumlu bir toplantının en önemli sözel
olmayan göstergesinin göz teması
olduğunu söylüyor5.

Bilgiyi paylaşın

4 kat

Çalışanlarına nasıl çalışacakları konusunda
tercihler sunan işletmeler 4 kat daha hızlı
büyüyor8.

%

%

75

AB işletmesi, yeni teknolojinin
etkileşimli çalışmayı desteklediği
konusunda anlaşıyor3.

Ortak çalışma için paylaşılan mekanlar
sağlayan iş yerlerindeki çalışanların daha
yüksek bir performans sağladığı bildiriliyor10.

37

2015'te mobil işgücü global işgücünün
%37'sini oluşturacak9.

Birlikte daha etkili çalışın

92

80

62

%

%

%

İnsan Kaynakları Yetkilileri, bilgi
paylaşmayı önümüzdeki 3-5 yıl içinde
birinci öncelik olarak sıralıyor11.

AB işletmesi, yeni teknolojinin daha
fazla birlikte çalışmayı desteklediğini
söylüyor3.

işletme, çalışanların birlikte çalışmasını
geliştirmenin birleştirilmiş iletişim için en
önemli motive edici unsur olduğunu
söylüyor14.

249

%

2013'te esnek çalışmayı desteklemek için
kullanılan kişisel cihaz sayısındaki artış12.

%

50

2017'de tüm işverenlerin yarısı çalışanların iş
yerinde kendi cihazını kullanmasını isteyecek13.

Tüm özellikler her modelde bulunmaz; lütfen sayfa 24–29'daki teknik özelliklere bakın
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İşlerinizi ilerletmeyi
sürdürün
Epson CoverPlus365 ile görülmemiş bir desteğin ve tümüyle iç
rahatlığının tadını çıkarın. Özellikler, satış öncesi danışmanlık ve
ürün değiştirmeden satış sonrası yardıma kadar uzanır.
Uzmanlarımıza ve servis merkezi ağımıza erişebildiğiniz gibi
yerinde bakım eğitimi ve öncelikli destek de alacaksınız.

1.	Epson’un ortakları iş ihtiyaçlarınızı
karşılamak için çalışır

2.	İş ortaklarımız, kapsam sözleşmesinin
şartlarını belirler

İş ortağımız gerekliliklerinizi, işletmenize
uygun olan projeksiyon modelini ve ünite
sayısını* belirlemenize yardımcı olacaktır.

Anlaşmanın ardından iş ortağımız talebinizi
gerçekleştirecektir.

€

Projeksiyonlarınız iş gereksinimlerinizi
karşılayacak şekilde teslim edilir, kurulur
ve ayarlanır.

4.	Ürünlerinizi kaydettirin ve değiştirme
paketini talep edin

5.	Epson, yerinde eğitim için sizinle
temas kuracaktır

Projeksiyonlarınızı kaydettirmek ve yedek
ürünleri talep etmek için tek yapmanız
gereken öncelikli Epson yardım masasını
aramaktır.

Epson, önleyici bakım hakkında yerinde
eğitim için sizinle temas kuracaktır.

6.	Yedek ürünler size gönderilir

7.	CoverPlus365 ile sürekli desteğin
keyfini çıkarın

Yedek projeksiyon ve ilgili lamba ve filtre,
eğitimin tamamlanmasının ardından
doğrudan size gönderilecektir.

Yılda 365 gün sürekli yardım ve destek
alacak olmanız, servis ve onarım kaynaklı
kesintilerin minimum olmasını sağlar.

*CoverPlus365'e hak kazanmak için gereken minimum sipariş miktarı.
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3.	Projeksiyonlarınız teslim edilir ve
kurulur

Kapsamlı yardım

Daha güçlü bağlantılar

Epson orijinal lambalar

Opsiyonel CoverPlus365 garantimiz, her
tür beklenmedik durumda yardımcı olmak
için gün boyu destek sağlar. Bu olağanüstü
program, eğitimli uzmanlara doğrudan erişim
ve satış öncesi, satış sırası ve sonrasında
tavsiye ve yardım da dahil olmak üzere bir
dizi özellikle sunumlarınıza devam etmenizi
sağlamak için tasarlanmıştır. Yerinde
değiştirme için yedek projeksiyon, lamba ve
filtreler ve yerinde bakım eğitimi sunmaktadır.

Büyük ölçekli servis becerilerimiz, bize
ihtiyaç duyduğunuz anda yanıt vermek ve
harekete geçmek için gerekli gücü sağlar.
Büyük satış gücümüz ve adanmış son
kullanıcı ve kurumsal ekiplerimiz, tüm satış,
servis ve tavsiye unsurları için geniş bir
iletişim ağı sunarken, kanal ortaklarımızla
çok yakından çalışırız.

Orijinal Epson lambalar, maksimum
performans ve kalite için yüksek parlaklık ve
mükemmel renkler sunar. Bu lambalar, uzun
ve sorunsuz bir kullanım ömrü için titiz kalite
kontrol sistemleri kapsamında üretilmekte ve
sevk edilmektedir.

Güvenilir kalite
İçiniz tümüyle rahat
Standart garantimiz, Epson ve diğer
projeksiyon üreticileri arasındaki farkın bir
diğer göstergesidir. Ürününüze bağlı olarak 3
veya 5 yıl veya 20.000 saat kullanımı (hangisi
önce gerçekleşirse) kapsar15.

Tüm projeksiyonlarımız uzun ömürlü
kullanım ve minimum bakımla sorunsuz
ve sürekli performans için tasarlanmıştır.
Tüm projeksiyon parçaları, lazerlerimizden
(56.000 saate kadar) gelişmiş filtrelerimize
kadar (30.000 saate kadar), uzun
kullanım ömrü ve bakım ve değiştirme
kolaylığı sağlamak için titiz koşullar altında
tasarlanmış ve üretilmiştir.

20.000
saate kadar
kullanımlık geniş
kapsamlı garanti15
CoverPlus365 her ülkede bulunmaz. Ayrıntılar için lütfen yerel Epson Büronuzla irtibata geçiniz.
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Ultra kısa mesafeli

Birlikte çalışmaya özendiren
dinamik etkileşimli projeksiyonlar
Birleştirilmiş iletişimi, BYOD stratejilerini kucaklayan ve ayrı beyaz tahta
veya kağıt tahtası ihtiyacını ortadan kaldıran bu sezgisel, etkileşimli
"tümü bir arada" toplantı mekanı çözümleriyle toplantıları gerçek
anlamda bir ortak çalışma deneyimine dönüştürün. 100 inçe kadar
ölçeklenebilen bir perdeye Full HD içerik yansıtın ve Skype Kurumsal
aracılığıyla bilgisayar ve masaüstü ya da dizüstü etkileşimliliği ile iş
arkadaşlarınızı bir araya getirin.
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Birden fazla kişinin katılımını sağlayın

Diyaloğu geliştirin

Katılımı basitleştirin

Genişletilmiş bilgisayar etkileşimi ve Skype
Kurumsal aracılığıyla masaüstü web
iletişimi ile ilgi çeken toplantılar düzenleyin.
Seyahat masraflarını düşürün ve evden veya
ağdan sunum için uzak yerlerden kolay
bağlanabilirlik ve Çok Bilgisayarlı Projeksiyon
ile kapsamınızı genişletin.

Tüm ekran genelinde ekran üzeri çift kalem
etkileşimi veya parmakla dokunma kontrolü16
ve masaüstleri dahil hemen her tür düz
yüzeye projeksiyon ile toplantıları canlı
tartışmalara dönüştürün. Fikirlerinizi tartışıp
geliştirin, sonra sonuçları kaydedip basın
veya Hafif Dizin Erişim Protokolü (LDAP)
desteği ile belgeleri doğrudan MS Outlook
kişilerine e-postayla gönderin.

Uzak Masaüstü Bağlantısı ile ofiste bilgisayar
bağlantısı için, parmakla dokunmayla
etkileşimi kaybetmeden USB klavye
bağlanabilirliği dahil özgürlük ve esnekliği
teşvik edin.

EB-1400 Serisi
EB-1440Ui, EB-1450Ui, EB-1460Ui
EB-1460Ui
100 inçe kadar ölçeklenebilir ekranla Full HD
4.400 lümen, WUXGA çözünürlük
Dokunmalı ve çift kalemli etkileşim
Uzak Masaüstü Bağlantısı
Beyaz Tahta paylaşımı
Dijital video ve ses içeriği için ikili HDMI girişi
Ekran aynalama
Çok ekranlı etkileşim
LAN ve Wi-Fi üzerinden yerel ve uzak
bağlanabilirlik
Bölünmüş ekran
Çok Bilgisayarlı Projeksiyon yazılımı
Standart kablosuz bağlantı

Çok yönlülük ve değer katın

Güç tasarrufu sağlayın, güvenli kalın

Yüksek güvenilirliğin tadını çıkarın

Canlı, parlak, gerçeğe uygun görüntüler ve
1080 p WUXGA çözünürlükten daha iyi olan
Full HD ile göz alıcı, profesyonel sunumlar
yapın. 100 inçe kadar ölçeklenebilir bir
ekranınız olsun ve daha da büyük bir
çalışma alanı sunan dev bir etkileşimli
perde oluşturmak için iki projeksiyonu
birlikte kullanma gibi bir dizi özellikle birlikte
çalışmayı özendirin.

Güç tasarruf özellikleri arasında parlaklığı
otomatik olarak ortam koşullarına uyarlayan
dinamik lamba kontrolü ve aralar ve
tartışmalar sırasında lambayı %70 kapatan
A/V kısma bulunur. Projeksiyon durumunu
net olarak görün, gücü açma ve kapama
zamanlarını ayarlayın ve EasyMP Network
Monitor ile JPEG mesajları gönderin.
Kablosuz güvenliği ve şifreli veri ve dosya
paylaşımı gibi özellikler ile güvenli kalın.

Epson’un güvenilen sağlamlık ve
dayanıklılığı, CoverPlus365 garantisi ve
ekonomi modunda 10.000 saate çıkan uzun
lamba ve hava filtresi bakım ömrü ile toplam
sahip olma maliyetinizi düşük tutun ve iç
rahatlığını yaşayın.

Beyaz tahta işlevselliği ekleyin
Beyaz tahtanızı DVI çıkışı üzerinden bağlayın
ve görüntüyü ikinci bir büyük alana yansıtın.
Bir web tarayıcısı aracılığıyla 15 adede kadar
dizüstü veya tablet bilgisayardan doğrudan
içerik görüntüleyin ve içeriğe açıklama ekleyin,
sonra bunları kaydedin, gönderin veya basın.
Beyaz tahta işlevselliği, parola korumalı erişim
ile güvenlik altında da tutulabilir.
Mobil bağlantılar kurun
Çözümlerimizi yaygın BT arabirimlerini
destekler ve akıllı iOS ve Android
cihazlarından doğrudan içerik paylaşmayı
kolaylaştırır.
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Ultra mobil

Her yerden
akıllı ultra mobil sunum
Dizüstü bilgisayar çantanıza yerleştirilebilecek ve 1,8 kg gibi çok hafif
bir ağırlıkta olan bu ultra ince projeksiyonlarla her toplantı mekanında
kolayca ve çabucak harika Full HD görüntüler oluşturun. Oda boyutuna
ve dinleyici kitlenize uyması ve herkesin mükemmel bir görünüme sahip
olduğundan emin olmak için 300 inçe kadar ölçeklenebilen bir ekran
üretin.
Parlak, yüksek çözünürlüklü görüntüler

Basit kurulum, tam kontrol

Çok aydınlık ortamlarda bile olağanüstü
görüntü kalitesiyle mesajınızı net bir şekilde
ulaştırın. 3LCD teknolojimiz zengin, gerçeğe
uygun renkler ve yüksek çözünürlüklü
ayrıntıların yanı sıra 3.200 lümene kadar
çıkan eşit derecede yüksek Beyaz ve Renkli
Işık Çıkışına ulaşır. Geniş ekran içeriği
Full HD'ye kadar çözünürlükle dizüstü
bilgisayarlardan görüntüleyin.

Yatay ve düşey trapezoid düzeltme ve
otomatik ekran yerleşimi ile odanın her
yerinden mükemmel görüntüler yansıtın.
Cihazınızı bağlar bağlamaz otomatik açılma
ve otomatik giriş kaynağı arama ve algılama
ile hemen sunuma başlayın. Kısa mesafe
açısı oranı büyük görüntüleri yakından
yansıtabildiğinden projeksiyon dar iç
mekanlarda kullanılabilir ve hava çıkışı önde
olduğu ve diğer tarafa baktığı için toplantıya
katılanlar projeksiyonun arkasında oturabilir.

Dinleyicilerinizle bağlantı kurun
NFC, Epson iProjection uygulaması
aracılığıyla bir Android akıllı cihaza
bağlanmayı ve kablosuz projeksiyon
yapmayı kolaylaştırır. Mobil cihazlardan
yüksek kaliteli video ve ses içeriği alın
MHL desteği ile bu cihazları aynı anda
şarj edin.

Mobil cihazınızı projeksiyonun ağına bağlayın
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EB-1700 Serisi
EB-1780W, EB-1781W, EB-1785W,
EB-1795F
EB-1795F
Full HD 1080p çözünürlükle 3.200 lümen
Epson'un kablosuz akıllı telefon veya tablet
bağlanabilirliği için iProjection uygulaması
Yatay ve dikey trapezoid düzeltme
Otomatik ekran yerleşimi (EB-1780W
modelinde bulunmaz)
Jest Sunucu
NFC
VGA, USB, HDMI girişler
Bilgisayarsız sunum

Kompakt ve hafif

1,8 kg

Karşılaştırın, farkları gösterin, kontrol
edin
Bölünmüş ekran özelliği ile iki veri kaynağını
aynı anda yan yana görüntüleyebilirsiniz.
Dinleyicinin dikkatini dağıtmamak ve
sunumda doğrudan perdedeki görüntülerde
geçiş yaparak takılmadan ilerlemek için Jest
Sunucu kullanın. (EB-1780W modelinde
bulunmaz.)

Dahili kablosuz LAN
Bölünmüş ekran
Ekran aynalama

17

Toplantı alanları

Mükemmel bağlantı tercihleri
ile çok yönlülük
Her tür büyük toplantı mekanına muhteşem, ölçeklenebilir
büyük ekran Full HD görüntüler getirin. Ortam için ideal
görüntü boyutunu oluşturun ve seçtiğiniz içeriği giriş
ekranını kullanarak çeşitli cihazlardan kolayca ve sezgisel
bir şekilde sunun.
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EB-2000 Serisi
EB-2040, EB-2055, EB-2065, EB-2140W,
EB-2155W, EB-2165W, EB-2245U,
EB-2250U, EB-2255U, EB-2265U
EB-2265U

Dikkat çeken görüntüler yansıtın

Bağlanın

HDBaseT

15.000:1 kontrast oranı ve Full HD
görüntülerle kalite ve netlik katın. Zengin,
gerçeğe uygun renk ve ayrıntıları, çoğu
dizüstü bilgisayar içeriğini kolayca
sığdıran geniş ekran formatının ötesine
geçen WUXGA çözünürlükle, aydınlatma
koşullarından bağımsız olarak paylaşın.

2 HDMI portuyla yüksek çözünürlüklü içerik
ekleyin, küçük cihazlardaki içeriği MHL
desteği ile büyük ekrana koyun ve tek
kablolu LAN ve HDBaseT bağlantıları ve
Wi-Fi ile karmaşayı azaltın. Çok Bilgisayarlı
yazılımla 50 adede kadar bilgisayarı birbirine
bağlayın, iProjection uygulamasıyla iOS ve
Android akıllı cihazlardan sunum yapın17
veya Miracast aracılığıyla içeriği ekranda
aynalayın18.

300 inçe kadar ölçeklenebilir ekran boyutu
5.500 lm, Full HD WUXGA
Kablosuz LAN
2 HDMI portu (1x MHL), HDBaseT
Çok bilgisayarlı sunum ve bölünmüş ekran
özelliği
Otomatik trapezoid düzeltme ve ekran
yerleşimi
Ekran aynalama
Ekonomi modundan 10.000 saate kadar
lamba ömrü
Jest Sunucu

Düz panel ekranları geride bırakın
300 inçe kadar ölçeklenebilen bir görüntüyle
toplantı mekanı çözümlerimiz her tür
mekana kolayca sığar ve her katılımcıya tüm
ekranın net, ayrıntılı ve gözü kamaştırmayan
bir görünümünü sunar.

İçiniz rahat olsun
Ekonomi modunda 10.000 saate
varan lamba ömürleri ve CoverPlus365
genişletilmiş garantileriyle bu kompakt ve
sağlam projeksiyonlara güvenebilirsiniz.

Mükemmel görüntüleri kolayca yansıtın

Sorunsuz cihaz yönetimi

Otomatik trapezoid düzeltme odak yardımı ve
ekran yerleşimi ile kurulumunuzu çabucak ve
kolayca tamamlayın ve mükemmel bir görüntü
yansıtın. Cihazınızı bağladığınızda otomatik
açma ile hemen kullanmaya hazır olun.

Bu projeksiyonlar, Wi-Fi ya da standart
Ethernet kablosu aracılığıyla her ev ağında
ya da kurumsal ağa kolayca bağlanabilmeleri
için Crestron sertifikalıdır. Daha sonra
cihazlar, herhangi bir web özellikli dizüstü
bilgisayardan veya mobil cihazdan sorunsuz
olarak izlenebilir, yönetilebilir ve kontrol
edilebilir.

Kontrolü ele alın
Sunumunuzu uzaktan kumandayı elinize
alarak veya projeksiyona giderek yarıda
kesmenize gerek kalmaması için slaytları
ellerinizi oynatarak değiştirmenize izin veren
gelişmiş Jest Sunucu özelliği ile daha akıcı,
daha zekice sunumlar yapın.
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Geniş Mekan

Güçlü, etkili sunumlar
Güçlü ve bütçeye uygun EB-5500 Serimiz ile her tür büyük
salonda, iyi aydınlatılmış olsa bile üstün görüntüler yansıtın.
Kolayca ve çabucak kurulum yapıp çok çeşitli cihaz ve ağlara
bağlanın ve zengin, gerçeğe uygun görüntüler ve gelişkin ancak
kullanıcı dostu sunum araçları ile mesajınızı ilgi çekici hale getirin.

Sınırlı bütçelerle sonuca ulaşın

Mükemmel görüntüler yansıtın

Bu projeksiyonlar, bütçeye çok uygun
olmakla birlikte profesyonel sunum için
çok gelişkin teknik özellikler sunmaktadır.
Toplam sahip olma maliyetlerinin düşük
olması, satın alma fiyatlarının düşük
olmasından ve kullanım ömürleri ekonomi
modunda 10.000 saati bulan ve çok kolay
değiştirilebilen verimli, dayanıklı ve düşük
maliyetli lambalarından kaynaklanır.

Canlı, renkli Yüksek Çözünürlüklü büyük
ekran görüntüler, rakip 1 çipli DLP
modellerden üç kat daha parlaktır2 ve
300 inçe kadar ölçeklenebilen bir ekranda
dinleyici kitlesine her ayrıntıyı net bir şekilde
gösterir. Bölünmüş ekranla sunumlarınızı
zenginleştirin.

Daha aydınlık, daha nitelikli sunumlar

Bağlanın

5.500 lm ve eşit derecede parlak Beyaz
ve Renkli Işık Çıkışı ile pek çok değişik
aydınlatma koşulunda mesajınızı açık
seçik ulaştırın. Renk ve beyaz kalitesindeki
iyileştirmeler ve güçlendirilmiş kontrast ve
odaklanma sayesinde görüntüler net ve
gerçeğe uygundur.

Gelişmiş bağlanabilirlik sayesinde hemen
her BT kurulumuna kolay entegrasyonun
keyfini çıkarın. Çift HDMI girişi ve HDBase-T
tek kablolu bağlantı gibi özellikler, Full HD
videoyu, sesi, ağı ve kontrol komutlarını tek
bir CAT-6 kablosunda taşıyarak kurulumu
basitleştirir. Ağ bağlantısı özellikleri ve
opsiyonel kablosuz USB adaptörü ile daha
da kullanışlı hale getirebilirsiniz.

XGA
WUXGA
ile

arası çözünürlük
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İş arkadaşlarınızın konuya ilgisini çekin

Kurulumu basitleştirin

EB-5500 Serisi

Miracast destekli cihazlar arası kablosuz
aynalama ile bilgisayarlardan ve Android
mobil cihazlardan doğrudan projeksiyona
akışla Full HD 1080p film, video, fotoğraf
ve müzik göndermek kolaydır (EB-5510
modelinde bulunmaz). Kaynağı ne olursa
olsun, bilgilerinizin güvende olmasını
sağlayan gelişmiş kablosuz güvenlik ile
içinizin rahat olacağından emin olabilirsiniz.

Entegrasyon hızlı ve esnektir ve merkezi
lens konumu ve geniş lens kaydırma, ayrıca
yatay ve dikey lens kaydırma ve geniş açılı
yakınlaştırma olanakları ile mükemmel olarak
yerleştirilmiş, düzgün bir görüntü oluşturmak
kolaydır.

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

EB-5530U
5.500 lm, en çok WUXGA çözünürlük
Miracast kablosuz bağlantı18
HDBaseT tek kablolu bağlantı
Ekonomik modda 10.000 saatlik daha uzun
lamba ömrü
Geliştirilmiş renk ve daha saf beyazlar
Artırılmış kontrast ve geliştirilmiş odak
Geniş yakınlaştırma özellikli yatay ve dikey
lens geçişi
Bütçeye uygun yedek lambalarla daha
düşük toplam sahip olma maliyeti
İki HDMI bağlantı
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Geniş Mekan

Yeni nesil sunum
Lazer projeksiyon teknolojimizle sunum yapma tarzınızı
değiştirin. Dünyanın ilk 12.000 lümenlik WUXGA 3LCD lazer
projeksiyonunun19, Full HD çözünürlüğün ve çözünürlüğü
uygulamada ikiye katlayan 4K zenginleştirmenin yarattığı farkı
görün. Göz alıcı görüntüleri her toplantının ve sunumun akılda
kalmasını sağlayacak bir dizi kullanışlı özellikle birleştirin.

Mükemmel görüntüler yansıtın

Lazerin farkını yaşayın

EB-L1000 Serisi

Oditoryumlar, sınıflar, galeriler, alışveriş
merkezleri ve çok daha fazlasında güçlü
görüntüler oluşturun. Beğenilen 3LCD ve
lazer ışık kaynağı teknolojimiz sayesinde,
rakiplerinden üç kat daha parlak renklere
sahip görüntülerle, bolca aydınlatılmış
mekanlarda dahi mesajınızı herkese
ulaştırabilirsiniz2.

Şaşırtıcı derecede yüksek kaliteyi ve
güvenilirliği yeni uzun ömürlü lazer ışık
kaynağımız ve gelişmiş filtremiz ile birleştirin.
İnorganik fosfor çarkı ve LCD panelleri, üstün
ışık ve ısı direncinin yanı sıra parlak, canlı
görüntüler sunar. Bu, 20.000 saatten uzun
bir süre bakım görmeden kullanılabilmesini
sağlayarak önemli sunumlarda kaygıları
ortadan kaldırır.

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

Esneklik katın
Esnek 360º kurulum, birbirinin yerine
geçebilen motorlu lensler ve bölünmüş
ekranla sunumdan, zamandan tasarruf
etmenizi sağlayan lens hafızası işlevine ve
tutarlı görüntü kalibrasyonu sağlayan dahili
kameraya kadar uzanan yenilikçi özellikler
ve sunum araçlarıyla etkileyici bir izlenim
bırakın.
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Kalite devrimine katılın
Geliştirilmiş görüntü; ayrıcalıklı keskinlik,
netlik ve detaylar için Full HD 1080p
çözünürlüklü içeriği ikiye katlayın;
4K zenginleştirme teknoloji sayeside
sunumunuzu geleceğe taşıyın.

EB-L1300U
Çığır açan Epson lazer projeksiyon
teknolojisi
8.000 lümene kadar 4K zenginleştirme
teknolojisiyle olağanüstü parlaklık
Dahili kamera ile görüntü düzeltme; özel
modda 83.000 saate varan lazer ömrü
30.000 saate kadar bakım gerektirmeyen
çalıştırma
Kolay kurulum ve 360º'lik çok yönlü kurulum
Sıfır ofset ultra kısa mesafe oranı seçenekli
lens serisi

Bağlanın
Geniş giriş çeşitleri sayesinde hızlı ve kolay
bir şekilde hazırlanın ve entegre olun.
HD-SDI/HDBaseT desteği, Ethernet
üzerinden Full HD video ve ses sağlarken,
3G-SDI girişi, tamamen sıkıştırılmış görüntü
yansıtılmasına imkan verir20.
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Model

EB-1440Ui

EB-1450Ui

EB-1460Ui

Çözünürlük

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

Doğal en/boy

16:10

16:10

16:10

Beyaz / Renkli Işık Çıkışı
(lümen) normal / eko

3.800 / 2.900

3.800 / 2.900

4.400 / 2.900

Kontrast oranı

16.000:1

16.000:1

16.000:1

Lamba / lazer ömrü (saat)
normal / eko

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

Doğal en/boy oranında
gösterim

0,27:1

0,27:1

0,27:1

Ölçeklenebilir görüntü boyutu 70 - 100"
(diyagonal)

70 - 100"

70 - 100"

Yakınlaştırma

Dijital ×1,35

Dijital ×1,35

Dijital ×1,35

Dikey / Yatay trapezoid

Manuel ±3°
Manuel ±3

Manuel ±3°
Manuel ±3

Manuel ±3°
Manuel ±3

Lens kaydırma

Yok

Yok

Yok

Hoparlör çıkışı

16 W

16 W

16 W

Bağlantı seçenekleri

VGA girişi, VGA çıkışı,
HDMI x 2, Bileşik RCA,
A Tipi USB x 2, B Tipi USB,
MHL (HDMI 1 üzerinden),
DVI çıkışı, RS-232C, Kablolu
uzak girişi, Senkronizasyon
girişi, Senkronizasyon çıkışı

VGA girişi, VGA çıkışı,
HDMI x 2, Bileşik RCA,
A Tipi USB x 2, B Tipi USB,
MHL (HDMI 1 üzerinden),
DVI çıkışı, RS-232C, Kablolu
uzak girişi, Senkronizasyon
girişi, Senkronizasyon çıkışı,
Dokunma birimli kumanda

VGA girişi, VGA çıkışı,
HDMI x 2, Bileşik RCA,
A Tipi USB x 2, B Tipi USB,
MHL (HDMI 1 üzerinden),
DVI çıkışı, RS-232C, Kablolu
uzak girişi, Senkronizasyon
girişi, Senkronizasyon çıkışı,
Dokunma birimli kumanda,
Miracast üzerinden Ekran
Aynalama

Ses bağlantıları

Stereo mini giriş x 3,
Stereo mini çıkış

Stereo mini giriş x 3,
Stereo mini çıkış

Stereo mini giriş x 3,
Stereo mini çıkış

Ağ özellikleri

LAN (RJ45) ve Kablosuz
LAN birimi dahildir

LAN (RJ45) ve Kablosuz
LAN birimi dahildir

LAN (RJ45) ve Kablosuz
LAN birimi dahildir

Epson yazılım çözümleri

EasyMP Multi-PC
Projection, EasyMP Network
Projection; iOS, Android
ve Chromebook'lar için
iProjection Uygulaması,
EasyMP Ağ Monitörü

EasyMP Multi-PC
Projection, EasyMP Network
Projection; iOS, Android
ve Chromebook'lar için
iProjection Uygulaması,
EasyMP Ağ Monitörü, Easy
Interactive Tools

EasyMP Multi-PC
Projection, EasyMP Network
Projection; iOS, Android
ve Chromebook'lar için
iProjection Uygulaması,
EasyMP Ağ Monitörü, Easy
Interactive Tools

Diğer özellikler

Ana ekran, Windows Uzak
Masaüstü, Akış ve paylaşım
özellikleri, çok ekranlı
etkileşim, paylaşma ve
toplantı dışa aktarma destekli
beyaz tahta modu, otomatik
kaynak arama, A/V Sessiz,
Kaydırmalı Bölünmüş Ekran,
3'ü 1 arada USB ekran, OSD
kopyalama ayarları, Otomatik
lamba kısma, Çift kalem
etkileşimi, Otomatik
kalibrasyon, DICOM renk
modu, Dış kontrol paneli,
Zamanlama işlevi,
Bilgisayarsız sunum

Ana ekran, Windows Uzak
Masaüstü, Akış ve paylaşım
özellikleri, çok ekranlı
etkileşim, paylaşma ve
toplantı dışa aktarma destekli
beyaz tahta modu, otomatik
kaynak arama, A/V Sessiz,
Kaydırmalı Bölünmüş Ekran,
3'ü 1 arada USB ekran, OSD
kopyalama ayarları, Otomatik
lamba kısma, Çift kalem ve
dokunma etkileşimi,
Otomatik kalibrasyon,
DICOM renk modu, Dış
kontrol paneli, Zamanlama
işlevi, Bilgisayarsız sunumlar

Ana ekran, Windows Uzak
Masaüstü, Miracast
üzerinden Ekran Aynalama
dahil Akış ve paylaşım
özellikleri, çok ekranlı
etkileşim, paylaşma ve
toplantı dışa aktarma destekli
beyaz tahta modu, otomatik
kaynak arama, A/V Sessiz,
Kaydırmalı Bölünmüş Ekran,
3'ü 1 arada USB ekran, OSD
kopyalama ayarları, Otomatik
lamba kısma, Çift kalem ve
dokunma etkileşimi,
Otomatik kalibrasyon,
DICOM renk modu, Dış
kontrol paneli, Zamanlama
işlevi, Bilgisayarsız sunum

Gürültü düzeyi (dB) normal /
eko

35 / 28

35 / 28

35 / 28

Ağırlık (kg)

8,4

8,4

8,5

Ayaklar hariç boyutlar
(G × D × Y mm)

474 x 447 x 164

474 x 447 x 164

474 x 447 x 164

Güç tüketimi normal / eko

401W / 334W

401W / 334W

490W / 400W

Beklemede güç tüketimi,
iletişim kapalı

0,5 W

0,5 W

0,5 W

Model

EB-1780W

EB-1781W

EB-1785W

EB-1795F

Çözünürlük

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

1080p (1920 x 1080)

Doğal en/boy

16:10

16:10

16:10

16:9

Beyaz / Renkli Işık Çıkışı
(lümen) normal / eko

3.000 / 1.900

3.200 / 1.900

3.200 / 1.900

3.200 / 1.900

Kontrast oranı

10.000:1

10.000:1

10.000:1

10.000:1

Lamba / lazer ömrü (saat)
normal / eko

4.000 / 7.000

4.000 / 7.000

4.000 / 7.000

4.000 / 7.000

Doğal en/boy oranında
gösterim

1,04 - 1,26:1

1,04 - 1,26:1

1,04 - 1,26:1

1,02 - 1,23:1

Ölçeklenebilir görüntü boyutu 30 - 300"
(diyagonal)

30 - 300"

30 - 300"

30 - 300"

Yakınlaştırma

Optik ×1,2

Optik ×1,2

Optik ×1,2

Optik ×1,2

Dikey / Yatay trapezoid

Otomatik ±30°
Manuel ±30°

Otomatik ±30°
Otomatik ±20°

Otomatik ±30°
Otomatik ±20°

Otomatik ±30°
Otomatik ±20°

Lens kaydırma

Yok

Yok

Yok

Yok

Hoparlör çıkışı

1W

1W

1W

1W

Bağlantı seçenekleri

VGA girişi, Bileşik RCA, B Tipi VGA girişi, Bileşik RCA, B Tipi VGA girişi, Bileşik RCA, B Tipi VGA girişi, Bileşik RCA, B
USB, A Tipi USB, HDMI
USB, A Tipi USB, HDMI
USB, A Tipi USB, HDMI
Tipi USB, A Tipi USB, HDMI

Ses bağlantıları

Stereo mini girişi

Stereo mini girişi

Stereo mini girişi

Stereo mini girişi

Ağ özellikleri

Kablosuz LAN özellikli

Kablosuz LAN özellikli

Kablosuz LAN özellikli

Kablosuz LAN özellikli

Epson yazılım çözümleri

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection; iOS, Android
ve Chromebook'lar için
iProjection Uygulaması

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection; iOS, Android
ve Chromebook'lar için
iProjection Uygulaması

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection; iOS, Android
ve Chromebook'lar için
iProjection Uygulaması

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection; iOS, Android
ve Chromebook'lar için
iProjection Uygulaması

Diğer özellikler

3'ü 1 arada USB ekran, A/V
sessiz slayt, DICOM SIM
renkli modu, Bölünmüş
ekran, Bilgisayarsız sunum

3'ü 1 arada USB ekran, A/V
sessiz slayt, DICOM SIM
renk modu, Bölünmüş
ekran, Bilgisayarsız sunum,
otomatik ekran yerleşimi ve
Otomatik odaklama, Gerçek
zamanda trapezoid
düzeltme, Jest Sunucu, NFC

3'ü 1 arada USB ekran, A/V
sessiz slayt, DICOM SIM
renk modu, Bölünmüş
ekran, Bilgisayarsız sunum,
otomatik ekran yerleşimi ve
Otomatik odaklama, Gerçek
zamanda trapezoid
düzeltme, Jest Sunucu,
NFC, Miracast üzerinden
Ekran Aynalama

3'ü 1 arada USB ekran, A/V
sessiz slayt, DICOM SIM
renk modu, Bölünmüş
ekran, Bilgisayarsız sunum,
otomatik ekran yerleşimi ve
Otomatik odaklama, Gerçek
zamanda trapezoid
düzeltme, Jest Sunucu,
NFC, Miracast üzerinden
Ekran Aynalama

Gürültü düzeyi (dB) normal /
eko

39 / 30

39 / 30

39 / 30

39 / 30

Ağırlık (kg)

1,8

1,8

1,8

1,8

Ayaklar hariç boyutlar
(G × D × Y mm)

292 x 213 x 44

292 x 213 x 44

292 x 213 x 44

292 x 213 x 44

Güç tüketimi normal / eko

277 W / 200 W

295 W / 208 W

295 W / 208 W

295 W / 208 W

Beklemede güç tüketimi,
iletişim kapalı

0,34 W

0,34 W

0,34 W

0,34 W

25

26

Model

EB-2040

EB-2055

EB-2065

EB-2140W

EB-2155W

Çözünürlük

XGA (1024 x 768)

XGA (1024 x 768)

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

Doğal en/boy

4:3

4:3

4:3

16:10

16:10

Beyaz / Renkli Işık Çıkışı
(lümen) normal / eko

4.200 / 2.700

5.000 / 3.800

5.500 / 3.800

4.200 / 2.700

5.000 / 3.600

Kontrast oranı

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

Lamba / lazer ömrü (saat)
normal / eko

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

Doğal en/boy oranında
gösterim

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

Ölçeklenebilir görüntü boyutu 30 - 300"
(diyagonal)

30 - 300"

30 - 300"

29 - 280"

29 - 280"

Yakınlaştırma

Optik x1,6

Optik x1,6

Optik x1,6

Optik x1,6

Optik x1,6

Dikey / Yatay trapezoid

Otomatik ±30°
Manuel ±30°

Otomatik ±30°
Otomatik ±20°

Otomatik ±30°
Otomatik ±20°

Otomatik ±30°
Manuel ±30°

Otomatik ±30°
Otomatik ±20°

Lens kaydırma

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

Hoparlör çıkışı

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Bağlantı seçenekleri

VGA girişi x 2, VGA çıkışı,
HDMI x 2, Bileşik RCA, A Tipi
USB, B Tipi USB, RS-232C,
MHL (HDMI 1 üzerinden)

VGA girişi x 2, VGA çıkışı,
HDMI x 2, Bileşik RCA, A Tipi
USB, B Tipi USB, RS-232C,
MHL (HDMI 1 üzerinden)

VGA girişi x 2, VGA çıkışı,
HDMI x 2, Bileşik RCA,
A Tipi USB, B Tipi USB,
RS-232C, MHL (HDMI 1
üzerinden)

VGA girişi x 2, VGA çıkışı,
HDMI x 2, Bileşik RCA,
A Tipi USB, B Tipi USB,
RS-232C, MHL (HDMI 1
üzerinden)

VGA girişi x 2, VGA çıkışı,
HDMI x 2, Bileşik RCA,
A Tipi USB, B Tipi USB,
RS-232C, MHL (HDMI 1
üzerinden)

Ses bağlantıları

RCA çifti girişi, Stereo mini
giriş x 2, Stereo mini çıkış

RCA çifti girişi, Stereo mini
giriş x 2, Stereo mini çıkış

RCA çifti girişi, Stereo mini
giriş x 2, Stereo mini çıkış

RCA çifti girişi, Stereo mini
giriş x 2, Stereo mini çıkış

RCA çifti girişi, Stereo mini
giriş x 2, Stereo mini çıkış

Ağ özellikleri

LAN (RJ45) ve Opsiyonel
Kablosuz LAN birimi

LAN (RJ45) ve Kablosuz
LAN birimi dahildir

LAN (RJ45) ve Kablosuz
LAN birimi dahildir

LAN (RJ45) ve Opsiyonel
Kablosuz LAN birimi

LAN (RJ45) ve Kablosuz
LAN birimi dahildir

Epson yazılım çözümleri

EasyMP Multi-PC
Projection; iOS, Android
ve Chromebook'lar için
iProjection Uygulaması,
EasyMP Ağ Monitörü

EasyMP Multi-PC
Projection; iOS, Android
ve Chromebook'lar için
iProjection Uygulaması,
EasyMP Ağ Monitörü

EasyMP Multi-PC
Projection; iOS, Android
ve Chromebook'lar için
iProjection Uygulaması,
EasyMP Ağ Monitörü

EasyMP Multi-PC
Projection; iOS, Android
ve Chromebook'lar için
iProjection Uygulaması,
EasyMP Ağ Monitörü

EasyMP Multi-PC
Projection; iOS, Android
ve Chromebook'lar için
iProjection Uygulaması,
EasyMP Ağ Monitörü

Diğer özellikler

Ana ekran, A/V sessiz,
otomatik ekran yerleşimi,
Bölünmüş ekran, Otomatik
açılma, DICOM renk
modu, DCDi by Faroudja,
Zamanlama işlevi, Quick
corner, Bilgisayarsız sunum,
3'ü 1 arada USB ekran,
Bilgisayarsız sunum

Ana ekran, Jest Sunucu,
A/V sessiz, otomatik
ekran yerleşimi, Bölünmüş
ekran, Otomatik açılma,
DICOM renk modu, DCDi
by Faroudja, Zamanlama
işlevi, Odaklama yardımı,
Gerçek zamanda trapezoid
düzeltme, Quick corner,
Bilgisayarsız sunum,
3'ü 1 arada USB ekran,
Bilgisayarsız sunum, Akış ve
paylaşım bağlanabilirliği

Ana ekran, Jest Sunucu,
A/V sessiz, otomatik
ekran yerleşimi, Bölünmüş
ekran, Otomatik açılma,
DICOM renk modu, DCDi
by Faroudja, Zamanlama
işlevi, Odaklama yardımı,
Gerçek zamanda trapezoid
düzeltme, Quick corner,
Bilgisayarsız sunum,
3'ü 1 arada USB ekran,
Bilgisayarsız sunum, Akış ve
paylaşım bağlanabilirliği

Ana ekran, A/V sessiz,
otomatik ekran yerleşimi,
Bölünmüş ekran, Otomatik
açılma, DICOM renk
modu, DCDi by Faroudja,
Zamanlama işlevi, Quick
corner, Bilgisayarsız sunum,
3'ü 1 arada USB ekran,
Bilgisayarsız sunum

Ana ekran, Jest Sunucu,
A/V sessiz, otomatik
ekran yerleşimi, Bölünmüş
ekran, Otomatik açılma,
DICOM renk modu, DCDi
by Faroudja, Zamanlama
işlevi, Odaklama yardımı,
Gerçek zamanda trapezoid
düzeltme, Quick corner,
Bilgisayarsız sunum,
3'ü 1 arada USB ekran,
Bilgisayarsız sunum, Akış ve
paylaşım bağlanabilirliği

Gürültü düzeyi (dB) normal
/ eko

37 / 28

39 / 29

37 / 29

37 / 29

39 / 29

Ağırlık (kg)

4,2

4,3

4,4

4,2

4,3

Ayaklar hariç boyutlar
(G × D × Y 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

Güç tüketimi normal / eko

316 W / 228 W

405 W / 323 W

425 W / 323 W

316 W / 228 W

405 W / 323 W

Beklemede güç tüketimi,
iletişim kapalı

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

EB-2165W

EB-2245U

EB-2250U

EB-2255U

EB-2265U

WXGA (1280 x 800)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

16:10

16:10

16:10

16:10

16:10

5.500 / 3.800

4.200 / 3.100

5.000 / 3.800

5.000 / 3.800

5.500 / 3.800

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

1,38 - 2,28:1

1,57 - 2,58:1

1,38 - 2,28:1

1,38 - 2,28:1

1,38 - 2,28:1

30 - 300"

45 - 260"

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

Optik x1,6

Optik x1,6

Optik x1,6

Optik x1,6

Optik x1,6

Otomatik ±30°
Otomatik ±20°

Otomatik ±30°
Otomatik ±20°

Otomatik ±30°
Otomatik ±20°

Otomatik ±30°
Otomatik ±20°

Otomatik ±30°
Otomatik ±20°

Yok

Yok

Yok

Yok

Yok

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

HDBaseT, VGA girişi x 2,
VGA çıkışı, HDMI x 2, Bileşik
RCA, A Tipi USB, B Tipi
USB, RS-232C, MHL (HDMI
1 üzerinden), Miracast

VGA girişi x 2, VGA çıkışı,
HDMI x 2, Bileşik RCA,
A Tipi USB, B Tipi USB,
RS-232C, MHL (HDMI 1
üzerinden)

VGA girişi x 2, VGA çıkışı,
HDMI x 2, Bileşik RCA,
A Tipi USB, B Tipi USB,
RS-232C, MHL (HDMI 1
üzerinden)

VGA girişi x 2, VGA çıkışı,
HDMI x 2, Bileşik RCA,
A Tipi USB, B Tipi USB,
RS-232C, MHL (HDMI 1
üzerinden), Miracast

HDBaseT, VGA girişi x 2,
VGA çıkışı, HDMI x 2, Bileşik
RCA, A Tipi USB, B Tipi
USB, RS-232C, MHL (HDMI
1 üzerinden), Miracast

RCA çifti girişi, Stereo mini
giriş x 2, Stereo mini çıkış

RCA çifti girişi, Stereo mini
giriş x 2, Stereo mini çıkış

RCA çifti girişi, Stereo mini
giriş x 2, Stereo mini çıkış

RCA çifti girişi, Stereo mini
giriş x 2, Stereo mini çıkış

RCA çifti girişi, Stereo mini
giriş x 2, Stereo mini çıkış

LAN (RJ45) ve Kablosuz
LAN birimi dahildir

LAN (RJ45) ve Kablosuz
LAN birimi dahildir

LAN (RJ45) ve Opsiyonel
Kablosuz LAN birimi

LAN (RJ45) ve Kablosuz
LAN birimi dahildir

LAN (RJ45) ve Kablosuz
LAN birimi dahildir

EasyMP Multi-PC
Projection; iOS, Android
ve Chromebook'lar için
iProjection Uygulaması,
EasyMP Ağ Monitörü

EasyMP Multi-PC
Projection; iOS, Android
ve Chromebook'lar için
iProjection Uygulaması,
EasyMP Ağ Monitörü

EasyMP Multi-PC
Projection; iOS, Android
ve Chromebook'lar için
iProjection Uygulaması,
EasyMP Ağ Monitörü

EasyMP Multi-PC
Projection; iOS, Android
ve Chromebook'lar için
iProjection Uygulaması,
EasyMP Ağ Monitörü

EasyMP Multi-PC
Projection; iOS, Android
ve Chromebook'lar için
iProjection Uygulaması,
EasyMP Ağ Monitörü

Ana ekran, Jest Sunucu,
Ekran Aynalama, A/V sessiz,
otomatik ekran yerleşimi,
Bölünmüş ekran, Otomatik
açılma, DICOM renk
modu, DCDi by Faroudja,
Zamanlama işlevi, Odaklama
yardımı, Gerçek zamanda
trapezoid düzeltme, Quick
corner, Bilgisayarsız sunum,
3'ü 1 arada USB ekran,
Bilgisayarsız sunum, Akış ve
paylaşım bağlanabilirliği

Ana ekran, Jest Sunucu,
A/V sessiz, otomatik
ekran yerleşimi, Bölünmüş
ekran, Otomatik açılma,
DICOM renk modu, DCDi
by Faroudja, Zamanlama
işlevi, Odaklama yardımı,
Gerçek zamanda trapezoid
düzeltme, Quick corner,
Bilgisayarsız sunum,
3'ü 1 arada USB ekran,
Bilgisayarsız sunum, Akış ve
paylaşım bağlanabilirliği

Ana ekran, Jest Sunucu,
A/V sessiz, otomatik
ekran yerleşimi, Bölünmüş
ekran, Otomatik açılma,
DICOM renk modu, DCDi
by Faroudja, Zamanlama
işlevi, Odaklama yardımı,
Gerçek zamanda trapezoid
düzeltme, Quick corner,
Bilgisayarsız sunum,
3'ü 1 arada USB ekran,
Bilgisayarsız sunum, Akış
ve paylaşım bağlanabilirliği
(isteğe bağlı)

Ana ekran, Jest Sunucu,
Ekran Aynalama, A/V sessiz,
otomatik ekran yerleşimi,
Bölünmüş ekran, Otomatik
açılma, DICOM renk
modu, DCDi by Faroudja,
Zamanlama işlevi, Odaklama
yardımı, Gerçek zamanda
trapezoid düzeltme, Quick
corner, Bilgisayarsız sunum,
3'ü 1 arada USB ekran,
Bilgisayarsız sunum, Akış ve
paylaşım bağlanabilirliği

Ana ekran, Jest Sunucu,
Ekran Aynalama, A/V sessiz,
otomatik ekran yerleşimi,
Bölünmüş ekran, Otomatik
açılma, DICOM renk
modu, DCDi by Faroudja,
Zamanlama işlevi, Odaklama
yardımı, Gerçek zamanda
trapezoid düzeltme, Quick
corner, Bilgisayarsız sunum,
3'ü 1 arada USB ekran,
Bilgisayarsız sunum, Akış ve
paylaşım bağlanabilirliği

39 / 29

37 / 29

39 / 29

39 / 29

39 / 29

4,6

4,6

4,6

4,7

4,7

377 x 291.5 x 110

377 x 291.5 x 110

377 x 291.5 x 110

377 x 291.5 x 110

377 x 291.5 x 110

405 W / 323 W

405 W / 323 W

405 W / 323 W

405 W / 323 W

425 W / 323 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

27

28

Model

EB-5510

EB-5520W

EB-5530U

EB-L1100U

EB-L1105U

Çözünürlük

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

Doğal en/boy

4:3

16:10

16:10

16:10

16:10

Beyaz / Renkli Işık Çıkışı
(lümen) normal / eko

5.500 / 3.700

5.500 / 3.700

5.500 / 3.700

6.000 / 4.200

6.000 / 4.200

Kontrast oranı

15.000:1

15.000:1

15.000:1

2.500.000:1

2.500.000:1

Lamba / lazer ömrü (saat)
normal / eko

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

20.000 / 30.000

20.000 / 30.000

Doğal en/boy oranında
gösterim

1,27 - 2,59:1

1,26 - 2,30:1

1,26 - 2,3:1

1,44 - 2,32

1,44 - 2,32

Ölçeklenebilir görüntü boyutu 50 - 300"
(diyagonal)

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

Yakınlaştırma

Optik x2

Optik x1,8

Optik x1,8

Optik x1,6

Optik x1,6

Dikey / Yatay trapezoid

Manuel ±30°
Manuel ±30°

Manuel ±30°
Manuel ±30°

Manuel ±30°
Manuel ±30°

Manuel ±45°
Manuel ±30°

Manuel ±45°
Manuel ±30

Lens kaydırma

± % 58 Dikey
± % 38 Yatay

± % 50 Dikey
± % 10 Yatay

± % 50 Dikey
± % 10 Yatay

± % 67 Dikey
± % 30 Yatay

± % 67 Dikey
± % 30 Yatay

Hoparlör çıkışı

10 W

10 W

10 W

10 W

10 W

Bağlantı seçenekleri

VGA girişi, VGA çıkışı,
5-BNC, 2x HDMI, RS-232C,
Kablolu uzak girişi

VGA girişi, VGA çıkışı,
5-BNC, 2x HDMI,
RS-232C, Kablolu uzak
girişi, HDBaseT, Miracast
üzerinden Ekran Aynalama,
A Tipi USB 2.0, B Tipi USB
2.0 (Yalnız Bakım İçin)

VGA girişi, VGA çıkışı,
5-BNC, 2x HDMI, RS-232C,
Kablolu uzak girişi, HDBaseT,
Miracast üzerinden Ekran
Aynalama, A Tipi USB 2.0,
B Tipi USB 2.0 (Yalnız Bakım
İçin)

HDBaseT, BNC girişi, HDMI
girişi, DVI girişi, VGA çıkışı,
VGA girişi, Ethernet arabirimi
(100 Base-TX / 10 Base-T),
RS-232C

HDBaseT, BNC girişi, HDMI
girişi, DVI girişi, VGA çıkışı,
VGA girişi, Ethernet arabirimi
(100 Base-TX / 10 Base-T),
RS-232C

Ses bağlantıları

Stereo mini giriş x 2, Stereo
mini çıkış

Stereo mini giriş x 2, Stereo
mini çıkış

Stereo mini giriş x 2, Stereo
mini çıkış

Stereo mini girişi × 3, Stereo
mini çıkışı

Stereo mini girişi × 3, Stereo
mini çıkışı

Ağ özellikleri

LAN (RJ45) ve Opsiyonel
Kablosuz LAN birimi

LAN (RJ45) ve Opsiyonel
Kablosuz LAN birimi

LAN (RJ45) ve Opsiyonel
Kablosuz LAN birimi

LAN (RJ45) ve Opsiyonel
Kablosuz LAN birimi

LAN (RJ45) ve Opsiyonel
Kablosuz LAN birimi

Epson yazılım çözümleri

EasyMP Ağ Monitörü,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection; iOS, Android
ve Chromebook'lar için
iProjection Uygulaması

EasyMP Ağ Monitörü,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection; iOS, Android
ve Chromebook'lar için
iProjection Uygulaması

EasyMP Ağ Monitörü,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection; iOS, Android
ve Chromebook'lar için
iProjection Uygulaması

EasyMP Ağ Monitörü,
EasyMP Network Projection,
Multi-PC Projection; iOS,
Android ve Chromebook'lar
için iProjection Uygulaması,
Web kontrolü

EasyMP Ağ Monitörü,
EasyMP Network Projection,
Multi-PC Projection; iOS,
Android ve Chromebook'lar
için iProjection Uygulaması,
Web kontrolü

Diğer özellikler

Dijital bölünmüş ekran,
Zamanlama işlevi, DICOM
renk modu, Lens kaydırma
kilidi, Quick corner, Ark
düzeltme, Kablo kapağı
dahildir

Dijital bölünmüş ekran,
Zamanlama işlevi, DICOM
renk modu, Lens kaydırma
kilidi, Quick corner, Ark
düzeltme, Kablo kapağı
dahildir

Dijital bölünmüş ekran,
Zamanlama işlevi, DICOM
renk modu, Lens kaydırma
kilidi, Quick corner, Ark
düzeltme, Kablo kapağı
dahildir

Lazer Işık Kaynağı,
Sıfır ofsetli UST lensi
dahil değiştirilebilir lens
seçenekleri, Güçlü
yakınlaştırma, Odak ve lens
kaydırma, Bölünmüş ekran,
Nokta düzeltme, Eğimli
yüzey ve köşe düzeltme,
Lens Belleği, Renk
kalibrasyonu için entegre
kamera, 4K zenginleştirme,
360° kurulum, Kenar
kaynaştırma, Dikey
projeksiyon

Lazer Işık Kaynağı,
Sıfır ofsetli UST lensi
dahil değiştirilebilir lens
seçenekleri, Güçlü
yakınlaştırma, Odak ve lens
kaydırma, Bölünmüş ekran,
Nokta düzeltme, Eğimli
yüzey ve köşe düzeltme,
Lens Belleği, Renk
kalibrasyonu için entegre
kamera, 4K zenginleştirme,
360° kurulum, Kenar
kaynaştırma, Dikey
projeksiyon

Gürültü düzeyi (dB) normal
/ eko

38 / 28

38 / 28

38 / 28

34 / 28

34 / 28

Ağırlık (kg)

6,7

6,9

6,9

20,1

20,1

Ayaklar hariç boyutlar
(G × D × Y 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

Güç tüketimi normal / eko

411 W / 309 W

411 W / 309 W

411 W / 309 W

454 W / 313 W

454 W / 313 W

Beklemede güç tüketimi,
iletişim kapalı

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

Çözünürlük

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

Doğal en/boy

16:10

16:10

16:10

16:10

16:10

Beyaz / Renkli Işık Çıkışı
(lümen) normal / eko

7.000 / 4.900

8.000 / 5.600

8.000 / 5.600

12.000 / 8.400

12.000 / 8.400

Kontrast oranı

2.500.000:1

2.500.000:1

2.500.000:1

2.500.000:1

2.500.000:1

Lamba / lazer ömrü (saat)
normal / eko

20.000 / 30.000

20.000 / 30.000

20.000 / 30.000

20.000 / 30.000

20.000 / 30.000

Doğal en/boy oranında
gösterim

1,44 - 2,32

1,44 - 2,32

1,44 - 2,32

1,57 - 2,56

1,57 - 2,56

Ölçeklenebilir görüntü boyutu 50 - 300"
(diyagonal)

50 - 300"

50 - 300"

60 - 500"

60 - 500"

Yakınlaştırma

Optik x1,6

Optik x1,6

Optik x1,6

Optik x1,6

Optik x1,6

Dikey / Yatay trapezoid

Manuel ±45°
Manuel ±30°

Manuel ±45°
Manuel ±30°

Manuel ±45°
Manuel ±30°

Manuel ±45°
Manuel ±30

Manuel ±45°
Manuel ±30

Lens kaydırma

± % 67 Dikey
± % 30 Yatay

± % 67 Dikey
± % 30 Yatay

± % 67 Dikey
± % 30 Yatay

± % 60 Dikey
± % 18 Yatay

± % 60 Dikey
± % 18 Yatay

Hoparlör çıkışı

10 W

10 W

Yok

Yok

Yok

Bağlantı seçenekleri

HDBaseT, BNC girişi, HDMI
girişi, DVI girişi, VGA çıkışı,
VGA girişi, Ethernet arabirimi
(100 Base-TX / 10 Base-T),
RS-232C

HDBaseT, BNC girişi, HDMI
girişi, DVI girişi, VGA çıkışı,
VGA girişi, Ethernet arabirimi
(100 Base-TX / 10 Base-T),
RS-232C

HDBaseT, BNC girişi, HDMI
girişi, DVI girişi, VGA çıkışı,
VGA girişi, Ethernet arabirimi
(100 Base-TX / 10 Base-T),
RS-232C, HD-SDI

HDBaseT, BNC girişi, HDMI
girişi, DVI girişi, VGA çıkışı,
VGA girişi, Ethernet arabirimi
(100 Base-TX / 10 Base-T),
RS-232C, HD-SDI

HDBaseT, BNC girişi, HDMI
girişi, DVI girişi, VGA çıkışı,
VGA girişi, Ethernet arabirimi
(100 Base-TX / 10 Base-T),
RS-232C, HD-SDI

Ses bağlantıları

Stereo mini girişi × 3,
Stereo mini çıkışı

Stereo mini girişi × 3,
Stereo mini çıkışı

Stereo mini girişi × 3,
Stereo mini çıkışı

Stereo mini girişi × 3,
Stereo mini çıkışı

Stereo mini girişi × 3,
Stereo mini çıkışı

Ağ özellikleri

LAN (RJ45) ve Opsiyonel
Kablosuz LAN birimi

LAN (RJ45) ve Opsiyonel
Kablosuz LAN birimi

LAN (RJ45) ve Opsiyonel
Kablosuz LAN birimi

LAN (RJ45) ve Opsiyonel
Kablosuz LAN birimi

LAN (RJ45) ve Opsiyonel
Kablosuz LAN birimi

Epson yazılım çözümleri

EasyMP Ağ Monitörü,
EasyMP Network Projection,
Multi-PC Projection; iOS,
Android ve Chromebook'lar
için iProjection Uygulaması,
Web kontrolü

EasyMP Ağ Monitörü,
EasyMP Network Projection,
Multi-PC Projection; iOS,
Android ve Chromebook'lar
için iProjection Uygulaması,
Web kontrolü

EasyMP Ağ Monitörü,
EasyMP Network Projection,
Multi-PC Projection; iOS,
Android ve Chromebook'lar
için iProjection Uygulaması,
Web kontrolü

EasyMP Ağ Monitörü,
EasyMP Network Projection,
Multi-PC Projection; iOS,
Android ve Chromebook'lar
için iProjection Uygulaması,
Web kontrolü

EasyMP Ağ Monitörü,
EasyMP Network Projection,
Multi-PC Projection; iOS,
Android ve Chromebook'lar
için iProjection Uygulaması,
Web kontrolü

Diğer özellikler

Lazer Işık Kaynağı,
Sıfır ofsetli UST lensi
dahil değiştirilebilir lens
seçenekleri, Güçlü
yakınlaştırma, Odak ve lens
kaydırma, Bölünmüş ekran,
Nokta düzeltme, Eğimli
yüzey ve köşe düzeltme,
Lens Belleği, Renk
kalibrasyonu için entegre
kamera, 4K zenginleştirme,
360° kurulum, Kenar
kaynaştırma, Dikey
projeksiyon

Lazer Işık Kaynağı,
Sıfır ofsetli UST lensi
dahil değiştirilebilir lens
seçenekleri, Güçlü
yakınlaştırma, Odak ve lens
kaydırma, Bölünmüş ekran,
Nokta düzeltme, Eğimli
yüzey ve köşe düzeltme,
Lens Belleği, Renk
kalibrasyonu için entegre
kamera, 4K zenginleştirme,
360° kurulum, Kenar
kaynaştırma, Dikey
projeksiyon

Lazer Işık Kaynağı,
Sıfır ofsetli UST lensi
dahil değiştirilebilir lens
seçenekleri, Güçlü
yakınlaştırma, Odak ve lens
kaydırma, Bölünmüş ekran,
Nokta düzeltme, Eğimli
yüzey ve köşe düzeltme,
Lens Belleği, Renk
kalibrasyonu için entegre
kamera, 4K zenginleştirme,
360° kurulum, Kenar
kaynaştırma, Dikey
projeksiyon

Lazer Işık Kaynağı,
Değiştirilebilir lens
seçenekleri, Güçlü
yakınlaştırma, Odak ve lens
kaydırma, Bölünmüş ekran,
Nokta düzeltme, Eğimli
yüzey ve köşe düzeltme,
Lens Belleği, Renk
kalibrasyonu için entegre
kamera, 4K zenginleştirme,
360° kurulum, Kenar
kaynaştırma, Dikey
projeksiyon

Lazer Işık Kaynağı,
Değiştirilebilir lens
seçenekleri, Güçlü
yakınlaştırma, Odak ve
lens kaydırma, Bölünmüş
ekran, Nokta düzeltme,
Eğimli yüzey ve köşe
düzeltme, Lens Belleği, Renk
kalibrasyonu için entegre
kamera, 4K zenginleştirme,
360° kurulum, Kenar
kaynaştırma, Dikey
projeksiyon

Gürültü düzeyi (dB) normal
/ eko

34 / 28

35 / 29

35 / 29

37 / 30

37 / 30

Ağırlık (kg)

20,6

20,7

20,6

20,6

20,6

Ayaklar hariç boyutlar
(G × D × Y 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

Güç tüketimi normal / eko

566 W / 384 W

625 W / 417 W

625 W / 417 W

908 W / 597 W

908 W / 597 W

Beklemede güç tüketimi,
iletişim kapalı

0,50 W

0,50 W

0,50 W

0,50 W

0,50 W
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Bağlantı
1 LAN portu (RJ45: 100Base-TX)

11 Monitör çıkış noktası (Mini D-Sub15-pin)

2 HDBaseT portu (HDBaseT)

12 Ses çıkışı

3 DVI

13 BNC giriş portu (5BNC)

4 HDMI giriş portu

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

5 Servis portu

15 A Tipi USB

6 SDI monitör çıkışı

16 B Tipi USB

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

17 Kompozit video girişi

8 	Uzaktan kumanda bağlantı noktası
(stereo mini)

19 Opsiyonel kablosuz için A Tipi USB

18 S-Video
20 DVI çıkışı (beyaz tahta)

9 Ses girişi

21 Senkronizasyon girişi/çıkışı

10 Bilgisayar giriş portu (Mini D-Sub15-pin)

EB-1400 Serisi
21

10

8 19 14

15

11 17

12 20

16 9 1

4

4

9

Gösterilen model, EB-1460Ui'dir

EB-1700 Serisi

17

10

16

Gösterilen model EB-1795F modelidir
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15

4

9

EB-2000 Serisi
16 9

1

12 4

4

2

Gösterilen model, EB-2265U'dur
10

EB-5500 Serisi

14

10

1

10

11

2

4

11

9

12

4

13

5

14

8

Gösterilen model, EB-5530U'dur

EB-L1000 Serisi
1

2

3

9 10 9

5

4

11 12

9

6

13 14

8

Gösterilen model EB-L1505U modelidir
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Geniş bir uygulama alanı için aksesuarlar
Her ortam ve her sunum farklıdır, bu nedenle ihtiyaçlarınıza uygun, çok
çeşitli aksesuarlar sunuyoruz. Filtreler, lambalar ve tavan montaj kitinden
perdeler ve lenslere kadar çeşitli ürünlerle projeksiyon paketinizi ortamınıza
ya da izleyici kitlesine uygun hale getirmenizi kolaylaştırıyoruz.

Epson orijinal lambalar

Tavan Montaj Kiti

Orijinal Epson lambalarla en iyi, en parlak
ve en tutarlı görüntüleri garanti edin. En iyi
görüntü kalitesini garanti eden, güvenilirliği
en üst düzeye çıkaran, bakımı en aza indiren
ve sürekli ve kapsamlı garanti sağlayan titiz
kalite kontrol sistemleri altında imal edilmiş
ve sevk edilmiştir.

Projeksiyonunuzu mekanınıza mükemmel
bir şekilde adapte edin ve özel olarak
tasarlanmış tavan montaj kitiyle esneklik,
emniyet ve güvenlik sağlayın.

Kablosuz LAN adaptörü ELPAP10

ELPSP02 hoparlörler

Bu kolay kullanılan USB adaptörünün
yardımıyla, Multi-PC Projection veya
Epson'un iProjection Uygulaması aracılığıyla
hızlı ve güvenli kablosuz sunumlar
gerçekleştirin.

Bu kompakt hoparlörler, her tür toplantı
mekanı çözümüne güçlü ses özelliği ekler.

EB-1700 Serisi (ELPMB23 / ELPPT01)
EB-2000 Serisi (ELPMB23)
EB-5500 Serisi (ELPMB22 / ELPMB30)
EB-L1000 Serisi tavan montaj kiti
(ELPMB47/ ELPMB48)

1
2

2001 - 2015 yılları arasında Futuresource Consulting Limited tarafından yapılan anket. / 2Renk Parlaklığı (Renkli Işık Çıkışı) IDMS 15.4'e
uygun olarak ölçülmüştür. Renk Parlaklığı, kullanım koşullarına göre değişiklik gösterecektir. Karşılaştırma, önde gelen Epson 3 LCD ofis
ve eğitim projeksiyonlarıyla tek çipli DLP projeksiyonlar arasında Haziran 2013 - Mayıs 2014 NDP verileri ve PMA Araştırması 2013 birinci
ve üçüncü çeyrek verileri baz alınarak yapılmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen www.epson.com.tr/CLO / 3Epson adresini ziyaret edin 4.
4
Sommers & Jenkins'ten Beyaz Tahta Satışı. / 5Crowne Plaza. / 6Aberdeen Research. / 7Microsoft Office PPC. / 8Cornell Üniversitesi / 9IDC.
/ 10Gensler 2013 İş yeri Araştırması. / 11IBM. / 12Jigsaw24. / 13Kinvey. / 14Information Week State of Unified Communications Raporu 2014.
/ 15Garanti hizmetleri tüm ülkelerde bulunmaz. Lütfen bölgenizdeki Epson temsilcisi ile iletişim kurun. / 16Parmakla dokunma özelliği tüm
modellerde bulunmaz / 17iProjection uygulamasını ve bir Internet bağlantısı gerektirir; sadece iOS ve Android cihazları ile uyumludur ve dosya
paylaşımında sınırlamalar geçerli olabilir. 18Miracast™, seçilen Android 4.2+ ve Microsoft Windows 8.1+ destekli cihazlarda mevcuttur. Intel®
WiDi; Microsoft Windows 7+ üzerinde çalışan Intel® WiDi özellikli bir sistem gerektirir. / 19EB-L1505U / EB-L1500U, Aralık 2015 tarihi itibariyle
piyasadaki ilk ve tek 12.000 lm WUXGA 3LCD lazer projeksiyonudur. / 20Her üründe bulunmaz; lütfen sayfa 24–29'daki teknik özelliklere
bakın.
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Daha fazla bilgi için, yerel Epson ofisiyle iletişim kurun veya www.epson.com.tr adresini ziyaret edin
Epson Erişim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com
www.epson.com.tr
Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi’nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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