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EB-535W

Αυτός ο ευέλικτος βιντεοπροβολέας είναι ιδανικός για υψηλής
ποιότητας παρουσιάσεις σε αίθουσες διδασκαλίας και μικρές αίθουσες
συναντήσεων
Ο EB-535W αποδίδει εικόνες ανώτερης ποιότητας και προσφέρει μια σειρά πρόσθετων
λειτουργιών στο βασικό εξοπλισμό του με σκοπό οι χρήστες να απολαμβάνουν
καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ιδανικός για αίθουσες διδασκαλίας ή μικρές αίθουσες
συναντήσεων, αυτός ο βιντεοπροβολέας προσφέρει δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο ή
σε οροφή, ή μπορεί να τοποθετηθεί σε ένα τραπέζι κοντά στον τοίχο για εξοικονόμηση
χώρου εργασίας.
Υψηλή ποιότητα εικόνας
Καθώς περιλαμβάνει τεχνολογία 3LCD, ο EB-535W εξασφαλίζει φωτεινές εικόνες
ανώτερης ποιότητας με μεγαλύτερη ακρίβεια χρωμάτων. Η εικόνα είναι ορατή ακόμη
και σε χώρους με έντονο φωτισμό, χάρη στην αντίστοιχα έντονη φωτεινότητα λευκής και
έγχρωμης εικόνας. Οι λεπτομέρειες των εικόνων φαίνονται καθαρά χάρη στο υψηλό
λόγο αντίθεσης και χάρη στους νέους φακούς προβολής κοντινής απόστασης,
εξασφαλίζετε εικόνες με μεγαλύτερη ευκρίνεια και βελτιωμένη εστίαση.
Εξαιρετική σχέση τιμής - απόδοσης
Η λάμπα EB-535W διαρκεί πλέον έως και 10.000 ώρες χρήσης σε οικονομική
λειτουργία. Ο βιντεοπροβολέας εξοικονομεί ενέργεια ακόμη και κατά τη διάρκεια
παρουσιάσεων καθώς προσαρμόζει αυτόματα την απόδοση φωτισμού ανάλογα με το
περιεχόμενο. Η λειτουργία μείωσης φωτισμού λάμπας θέτει την παρουσίαση σε παύση
και μειώνει τη φωτεινότητα της λάμπας κατά 70% για να γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας
όταν ο βιντεοπροβολέας δεν είναι σε χρήση. Τα ενσωματωμένα ηχεία 16 W του
βιντεοπροβολέα δίνουν τη δυνατότητα αναπαραγωγής του ηχητικού περιεχομένου
απευθείας μέσω του βιντεοπροβολέα, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα εξωτερικά ηχεία.
Η είσοδος μικροφώνου μετατρέπει τον βιντεοπροβολέα σε σύστημα ανακοινώσεων, με
αποτέλεσμα οι χρήστες να ακούγονται άνετα σε ένα περιβάλλον αίθουσας διδασκαλίας.
Εύκολος στην προετοιμασία και στη χρήση
Ο EB-535W διαθέτει και οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone ώστε να
εξασφαλίζει εικόνες με τέλειο σχήμα, χωρίς παραμορφώσεις. Κατά τη διαμόρφωση
πολλών βιντεοπροβολέων, οι ρυθμίσεις OSD μπορούν να αντιγραφούν από ένα
βιντεοπροβολέα σε άλλους, με αποτέλεσμα να μην είστε αναγκασμένοι να ρυθμίζετε
κάθε βιντεοπροβολέα ξεχωριστά. Το λογισμικό προβολής Multi-PC επιτρέπει την
ταυτόχρονη προβολή περιεχομένου από τέσσερις συσκευές, όπως υπολογιστές, tablet
ή smartphone.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ
Εξαιρετική ποιότητα εικόνας
Η τεχνολογία 3LCD της Epson αποδίδει
φωτεινότερες εικόνες και χρώματα με
μεγαλύτερη ακρίβεια
Εξίσου υψηλή φωτεινότητα λευκήςέγχρωμης εικόνας
Η προβαλλόμενη εικόνα φαίνεται καθαρά
ακόμη και σε χώρους με έντονο φωτισμό
Πιο καθαρές λεπτομέρειες
Αυξημένος λόγος αντίθεσης 16.000:1
Λάμπα μεγάλης διάρκειας για χαμηλό
συνολικό κόστος κτήσης
10.000 ώρες σε οικονομική λειτουργία /
5.000 ώρες σε κανονική λειτουργία
Ευέλικτες επιλογές εγκατάστασης
Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση
keystone για έκκεντρη και μη ευθεία
τοποθέτηση

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Projection System

3LCD Technology

LCD Panel

0,59 inch with MLA (D8)

IMAGE
Colour Light Output

3.400 Lumen- 1.900 Lumen (οικονομική λειτουργία)

White Light Output

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

Πραγματική ανάλυση

WXGA, 1280 x 800, 16:10

Αναλογία αντίθεσης

16.000 : 1

Λυχνία

215 Watt, 5.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 10.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)

Τραπεζοειδής διόρθωση

Χειροκίνητο vertical: ± 15 °, Χειροκίνητο horizontal ± 15 °

Αναπαραγωγή χρωμάτων

Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

High Definition

HD ready

Aspect Ratio

16:10

ΦΑΚΌΣ
Λόγος Βεληνεκούς

0,48:1

Μεγέθυνση

Digital, Factor: 1 - 1,35

Μέγεθος προβολής

53 inches - 116 inches

Απόσταση προβολής ευρεία

0,5 m ( 53 inch screen)

γωνία
Απόσταση προβολής μακριά

1,2 m ( 116 inch screen)

Projection Lens F Number

1,6

Εστιακή απόσταση

6,4 mm

Εστίαση

Χειροκίνητα

Offset

9,51 : 1

CONNECTIVITY
Λειτουργία οθόνης USB

3 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι / Ήχος

Συνδέσεις

USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, RS-232C, Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T),
Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (προαιρετικά), Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI,
Είσοδος Composite, Είσοδος Component (2x), Είσοδος S-Video, Έξοδος ήχου stereo mini jack,
Είσοδος ήχου stereo mini jack (2x), είσοδος μικροφώνου, Είσοδος ήχου cinch

Epson iProjection App

Ad-Hoc / Υποδομή

ADVANCED FEATURES
Ασφάλεια

Προστασία Kensington, Μπάρα ασφαλείας, Κλείδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια
ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης

Χαρακτηριστικά

Ενσωματωμένο ηχείο, Προσαρμόσιμο λογότυπο χρήστη, Ψηφιακό ζουμ, Δυναμικός έλεγχος
λάμπας, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Λάμπες με μεγάλη διάρκεια ζωής, Είσοδος
μικροφώνου, Δυνατότητα ασύρματου LAN

Διαδραστικότητα

No

Τρόποι λειτουργίας χρώματος Πίνακας, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB, Θέατρο
ΓΕΝΙΚΆ
Κατανάλωση ενέργειας

298 Watt, 221 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,28 Watt (σε Standby)

Διαστάσεις

344 x 315 x 94 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)

Βάρος

3,7 kg

Επίπεδο θορύβου

Normal: 37 dB (A) - Economy: 29 dB (A)

Περιεχόμενο λογισμικό

EasyMP Network Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection

Ηχεία

16 Watt

ΆΛΛΑ
Εγγύηση

24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, Λυχνία: 12 Μήνες ή 1.000 ώρες
Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

EB-535W
ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
Καλώδιο VGA
Κύρια συσκευή
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
Οδηγίες τοποθέτησης
Λογισμικό (CD)
Οδηγίες χρήσης (CD)

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-535W

Lamp - ELPLP87
V13H010L87
Air Filter - ELPAF47
V13H134A47
Wall Mount - ELPMB45
V12H706040
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ
SKU

V11H671040

Γραμμωτός κωδικός

8715946541440

Τεμάχια

1 Units

Χώρα κατασκευής

Κίνα

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

