
ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Οι προβολείς μικρής απόστασης EB-425W και EB-435W της 
Epson με προαιρετική διαδραστική μονάδα αποτελούν ιδανική 
λύση για τους δασκάλους. Χάρη στις εντυπωσιακές τους 
δυνατότητες κοντινής προβολής μπορούν να τοποθετηθούν πιο 
κοντά στην οθόνη προσφέροντας παρουσιάσεις με λιγότερες 
σκιές.

Αυτοί οι προβολείς με ανάλυση ευρείας διάστασης WXGA, παρέχουν 
παρουσιάσεις υψηλής ποιότητας χάρη στην υψηλή απόδοση λευκού και 
έγχρωμου φωτισμού που προσφέρει καθαρές εικόνες, ακόμη και στις πιο 
φωτεινές αίθουσες. Με λόγο εμβέλειας μόλις 0,48:1, μπορείτε να απολαμβάνετε 
παρουσιάσεις μικρής απόστασης κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Η προαιρετική διαδραστική μονάδα ELPIU03 της Epson, μετατρέπει κάθε 
επιφάνεια σε διαδραστική - χωρίς την ανάγκη οθόνης. Αυτή η λειτουργία σας 
επιτρέπει επίσης να σημειώνετε και να αποθηκεύετε τις σημειώσεις σας με τον 
ψηφιακό μαρκαδόρο που περιλαμβάνεται στη συσκευασία της μονάδας.

Αιχμαλωτίστε το κοινό με το ενσωματωμένο ηχείο των 16 W και την 
είσοδο μικροφώνου, και απολαύστε περιεχόμενο υψηλής ευκρίνειας με την 
είσοδο HDMI. Η ευθυγράμμιση των εικόνων πραγματοποιείται σε ελάχιστα 
δευτερόλεπτα χάρη στην κατακόρυφη και την οριζόντια ρύθμιση keystone 
που αποτελεί μοναδικό χαρακτηριστικό της Epson στην κατηγορία κοντινής 
προβολής. 

Τα σχολεία μπορούν να εξοικονομήσουν χρήματα χάρη στο χαμηλό συνολικό 
κόστος κτήσης των EB-425W και EB-435W. Η λάμπα E-TORL της Epson 
παράγει περισσότερο φως δαπανώντας λιγότερη ενέργεια και διαρκεί 6.000 
ώρες στην οικονομική λειτουργία. Το φίλτρο διαθέτει εξίσου μεγάλη διάρκεια 
ζωής 5.000 ωρών, για πολυετή λειτουργία χωρίς προβλήματα. Ελαττώνοντας 
περαιτέρω τα έξοδα και το χρόνο συντήρησης, οι προβολείς μπορούν 
να συνδεθούν σε δίκτυο επιτρέποντας τον απομακρυσμένο έλεγχο και 
παρακολούθηση της διάρκειας ζωής της λάμπας, της θερμοκρασίας της και 
άλλων χαρακτηριστικών.

Προβολείς EB-425W / EB-435W της Epson

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•  Προβολείς μικρής απόστασης, ιδανικοί για 
χρήση με διαδραστικούς πίνακες

•  Προαιρετική διαδραστική μονάδα 
ELPIU03 για συναρπαστικές παρουσιάσεις

•  Εύκολη εγκατάσταση και αυτόματη 
κατακόρυφη και οριζόντια διόρθωση 
keystone

•  Λάμπα μεγάλης διάρκειας ζωής 6.000 ωρών

ΠροαιρετικόEB-435W

Η λύση της Epson για τη διδασκαλία: συνδέστε τον 
προβολέα με το κουτί ελέγχου και συνδέσεων Epson 
ELPCB01 για εύκολη πρόσβαση στους διακόπτες. 
Η κατά παραγγελία βάση στήριξης ELPMB27 για 
τοποθέτηση σε τοίχο μειώνει το χρόνο εγκατάστασης.
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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

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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EB-425W EB-435W

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
Οθόνη LCD

Τεχνολογία 3LCD
0,59 ίντσες με MLA (D8)

ΑΝΑΛΥΣΗ WXGA – 1280 × 800 (λόγος διαστάσεων 16:10) 
Έως 1080p

ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΥΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ*  
Κανονική / Οικονομική λειτουργία

2500 / 2000 lumens 3000 / 2100 lumens

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ*  
Κανονική / Οικονομική λειτουργία

2500 / 2000 lumens 3000 / 2100 lumens

ΑΝΤΙΘΕΣΗ 3 000:1

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΘΟΝΗΣ 40 ίντσες έως 116 ίντσες 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Οθόνη 93 ιντσών: 0,97 μ.

ΛΟΓΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ 0,48 – 0,65:1

ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Ψηφιακή × 1,35

ΔΙΟΡΘΩΣΗ KEYSTONE Χειροκίνητη κατακόρυφη & οριζόντια ± 15°

ΤΥΠΟΣ ΦΑΚΟΥ
Αριθμός F
Εστιακή απόσταση
Μετατόπιση
Εστίαση

1,80
6,48 χιλ.
9,51:-1
Χειροκίνητη 

ΛΑΜΠΑ
Διάρκεια ζωής  
(Κανονική / Οικονομική λειτουργία)
Τύπος

5.000 / 6.000 ώρες 

200 W UHE E-TORL (ELPLP60)

4.000 / 6.000 ώρες

230 W UHE E-TORL (ELPLP61)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
Είσοδος βίντεο
Είσοδος ήχου
Είσοδος υπολογιστή
Είσοδος ελέγχου
Είσοδος συσκευής μνήμης USB
Είσοδος οπτικοποιητή USB της Epson
Έξοδος υπολογιστή
Έξοδος ήχου
Είσοδος μικροφώνου
Ασύρματη σύνδεση

1 × RCA (κίτρινο), 1 × S-Video, 2 × component (D-sub 15 ακίδων), 1 × HDMI 
2 × stereo mini jack, 1 × RCA (λευκό / κόκκινο), 1 × HDMI, 1 × USB 2.0 τύπου B
2 × D-sub 15 ακίδων (RGB), 1 × USB 2.0 τύπου B, 1 × HDMI
1 × RJ-45, 1 × RS-232, 1 × USB 2.0 τύπου B
1 × USB 2.0 τύπου A
ELPDC06 (απευθείας σύνδεση μέσω USB A)
1 × D-sub 15 ακίδων (RGB)
1 × stereo mini jack
1 × stereo mini jack
1 × προαιρετική ασύρματη μονάδα LAN (802.11 b / g / n)

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ασφάλεια

Λειτουργία

Χαρακτηριστικά EasyMP
Προβολή

Κλείδωμα πληκτρολογίου και οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington, 
προστασία με κωδικό πρόσβασης, κλείδωμα μονάδας ασύρματου LAN
Άμεση ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, στιγμιαία απενεργοποίηση, λειτουργία  
AV Mute Slide
EasyMP Network Projection, EasyMP Network & Control, EasyMP PC-Free
8 λειτουργίες χρωμάτων

ΓΛΩΣΣΕΣ 35 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των εξής: Αγγλικά / Γαλλικά / Γερμανικά / 
Ιταλικά / Ισπανικά / Ολλανδικά / Πορτογαλικά / Ρωσικά / Σουηδικά / Βουλγαρικά / 
Πολωνικά / Ουγγρικά / Τσεχικά / Σλοβακικά / Ρουμανικά / Κροατικά / Σλοβενικά / 
Ουκρανικά / Ελληνικά / Τουρκικά / Αραβικά / Εβραϊκά

ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ  
(Κανονική / Οικονομική λειτουργία)

35 / 28 dB 37 / 29 dB

ΗΧΟΣ 1 × ηχείο 16 W

ΒΑΡΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π × Β × Υ)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
Κανονική / Οικονομική λειτουργία
Σε αναμονή

283 W / 237 W
0,39 W

316 W / 232 W
0,37 W

ΕΓΓΥΗΣΗ 2 έτη για την κύρια μονάδα, 1 έτος για τη λάμπα

* Μέτρηση σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΒΟΛΕΑ EB-425W EB-435W

ΚΩΔΙΚΟΣ SKU

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Προβολέας, καλώδιο τροφοδοσίας, καλώδιο υπολογιστή, τηλεχειριστήριο και 
μπαταρίες, πακέτο λογισμικού, αυτοκόλλητο προστασίας με κωδικό πρόσβασης, 
εγχειρίδιο χρήσης

ΜΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Μ × Π × Υ)

Epson EB-425W & EB-435W

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

•  Αποκλειστική βάση στήριξης σε τοίχο 
  (ELPMB27)

•  Διαδραστική μονάδα 
  (ELPIU03)

•  Κουτί ελέγχου και συνδέσεων 
  (ELPCB01)

•  Ενεργά ηχεία × 2 
  (ELPSP02)

•  Επιτραπέζιος οπτικοποιητής Epson 
 (ELPDC11)

•  Εφεδρική λάμπα (για τον EB-425W) 
  (ELPLP60)

•  Εφεδρική λάμπα (για τον EB-435W) 
  (ELPLP61)

•  Φίλτρο αέρα 
  (ELPAF36)

•  Μονάδα ασύρματου LAN 
  (ELPAP07)

•  Κλειδί USB γρήγορης ασύρματης 
σύνδεσης  
  (ELPAP08)

•  Οπτικοποιητής USB Epson 
  (ELPDC06)

Αιχμαλωτίστε το κοινό με διαδραστικές παρουσιάσεις 
χρησιμοποιώντας την προαιρετική διαδραστική μονάδα 
ELPIU03 και το διαδραστικό μαρκαδόρο.


	(ELPMB27): V12H003B27
	(ELPIU03): V12H482020
	(ELPCB01): V12H443040
	(ELPSP02): V12H467040
	(ELPDC11): V12H377040
	(ELPLP60): V13H010L60
	(ELPLP61): V13H010L61
	(ELPAF36): V13H134A36
	(ELPAP07): V12H418P13
	(ELPAP08): V12H005M08
	(ELPDC06): V12H321003
	Weight 01: 3,8 κιλά
	Weight 02: 3,9 κιλά
	Dimension: 345 × 277 × 105 χιλ. 
	SKU CODE 01: V11H448040
	SKU CODE 02: V11H449040
	Barcode 01: 8715946495644
	Barcode 02: 8715946495637
	Gross Weight: 6,1 κιλά
	Carton Dimensions: 425 × 373 × 272 χιλ. 


