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EB-585Wi

Τραβήξτε το ενδιαφέρον της αίθουσας χρησιμοποιώντας τους διπλούς
μαρκαδόρους για να έχετε τον έλεγχο της προβολής σας. Με
φωτεινότητα 3.300 lumen και ανάλυση WXGA, η σχεδίαση εξαιρετικά
μικρής εμβέλειας του EB-585Wi σάς επιτρέπει να κάνετε παρουσιάσεις
ελαχιστοποιώντας τις σκιάσεις και τη γυαλάδα.
Ποιοτική εικόνα
Η τεχνολογία 3LCD της Epson εξασφαλίζει εικόνες υψηλής ποιότητας με εξίσου υψηλή
απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού για προβολές φωτεινών εικόνων με ζωντανά
χρώματα, ακόμη και στο φως της ημέρας, και τρεις φορές φωτεινότερα χρώματα σε
σχέση με τους κορυφαίους προβολείς του ανταγωνισμού1. Χάρη στην ανάλυση WXGA
και την είσοδο HDMI οι σπουδαστές μπορούν να απολαμβάνουν ευκρινείς, καθαρές
εικόνες.
Διαδραστικότητα διπλών μαρκαδόρων
Οι δύο νέοι διαδραστικοί μαρκαδόροι της Epson ανταποκρίνονται ακόμη πιο άμεσα και
είναι ευκολότεροι στη χρήση, με βελτιωμένη σχεδίαση. Η δυνατότητα διπλών
μαρκαδόρων επιτρέπει την ταυτόχρονη, συνεργατική εκμάθηση με διαφορετικές
ιδιότητες μαρκαδόρων. Η λειτουργία «αιώρησης» εντοπίζει με ακρίβεια τη θέση του
μαρκαδόρου όταν δεν είναι σε επαφή με την επιφάνεια προβολής.
Αξιοπιστία
Εξασφαλίστε προβολές μεγαλύτερης διάρκειας με βελτιωμένη αξιοπιστία και
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής λάμπας, 6.000 ωρών.
Εξοικονόμηση χρόνου
Απλά συνδέστε τον και ενεργοποιήστε τον – χωρίς χρόνο προθέρμανσης και χάρη στη
λειτουργία δημιουργίας σχολίων χωρίς υπολογιστή, οι διδάσκοντες δεν χρειάζεται καν
να ενεργοποιήσουν τον υπολογιστή τους. Με τη διαδραστική λειτουργία δεν απαιτείται η
εγκατάσταση προγραμμάτων οδήγησης και η βαθμονόμηση γίνεται αυτόματα.
Ασύρματος προβολέας
Με τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης, διευκολύνεται η προβολή περιεχομένου από
μεγάλη γκάμα έξυπνων συσκευών με τη χρήση της εφαρμογής iProjection2.
Περισσότερες δυνατότητες ελέγχου και συνεργασίας
Το λογισμικό προβολής σε πολλούς υπολογιστές επιτρέπει στους διδάσκοντες και τους
σπουδαστές να μοιράζονται το περιεχόμενό τους ταυτόχρονα. Η λειτουργία επόπτη
επιτρέπει στους διδάσκοντες να έχουν συνεχώς τον απόλυτο έλεγχο καθώς μπορούν
να επιλέξουν ποιο περιεχόμενο θα προβάλλουν.
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ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Projection System

3LCD Technology

LCD Panel

0,59 inch with MLA (D8)

IMAGE
Colour Light Output

3.300 Lumen-1.900 Lumen (οικονομική λειτουργία)

White Light Output

3.300 Lumen - 1.900 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012

Πραγματική ανάλυση

WXGA, 1280 x 800, 16:10

Αναλογία αντίθεσης

10.000 : 1

Λυχνία

245 Watt, 4.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 6.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)

Τραπεζοειδής διόρθωση

Χειροκίνητο vertical: ± 3 °, Χειροκίνητο horizontal ± 3 °

ΦΑΚΌΣ
Λόγος Βεληνεκούς

0,27:1

Μεγέθυνση

Digital, Factor: 1 - 1,35

Μέγεθος προβολής

60 inches - 100 inches

Απόσταση προβολής ευρεία

0,4 m (60 inch screen)

γωνία
Απόσταση προβολής μακριά

0,6 m (100 inch screen)

Projection Lens F Number

1,8

Εστιακή απόσταση

3,71 mm

Εστίαση

Χειροκίνητα

Offset

6:1

CONNECTIVITY
Λειτουργία οθόνης USB

3 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι / Ήχος

ΆΛΛΑ
Εγγύηση

EB-585Wi

24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, Λυχνία: 12 Μήνες ή 1.000 ώρες
Δυνατότητα επέκτασης εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ
SKU

V11H600040

Γραμμωτός κωδικός

8715946534404

Διαστάσεις μεμονωμένης συσκευασίας

519 x 818 x 321 mm

Carton Weight

16,65 kg

Τεμάχια

1 Units

Χώρα κατασκευής

Φιλιππίνες

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 210-8099499
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr
Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Καλώδιο USB
Θήκη μαρκαδόρων
Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
Κύρια συσκευή
Επιτοίχια βάση στήριξης
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Διαδραστικοί μαρκαδόροι
CD Manual

OPTIONAL ACCESSORIES
Lamp - ELPLP80 - EB-58x/59x (245W)
V13H010L80
Interactive Pen - ELPPN04A - EB575Wi / 585Wi / 595Wi /
1420Wi / 1430Wi
V12H666010
Air Filter - ELPAF40 – EB-47x / EB-48x / EB-14x
V13H134A40
Adapter - ELPAP07 Wireless LAN b/g/n
V12H418P13
Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
ELPSP02
V12H467040
Ceiling Mount - ELPMB23 - White
V12H003B23
Ceiling pipe - ELPFP13 - 668-918mm
V12H003P13

1. - Σε σύγκριση με τους κορυφαίους επαγγελματικούς και
εκπαιδευτικούς προβολείς τεχνολογίας DLP μονού chip,
σύμφωνα με τα στοιχεία της NPD από τον Ιούλιο του 2011
μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Η φωτεινότητα των χρωμάτων
(απόδοση έγχρωμου φωτισμού) υπολογίζεται σύμφωνα με το
πρότυπο IDMS 15.4. Η φωτεινότητα των χρωμάτων ποικίλλει
ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες
πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr/CLO 2
- Η εφαρμογή iProjection διατίθεται σε συσκευές iOS και
Android

