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Πετύχετε περισσότερα με αυτόν τον φωτεινό βιντεοπροβολέα XGA που
προσφέρει λύσεις συνδεσιμότητας και τοποθετείται εύκολα.
Διαμορφώστε ένα περιβάλλον γεμάτο έμπνευση στην αίθουσα διδασκαλίας σας με
αυτόν τον φωτεινό βιντεοπροβολέα XGA με ζωντανά χρώματα, ο οποίος μπορεί να
προβάλει μεγάλη και κλιμακωτού μεγέθους εικόνα. Αξιόπιστο και χωρίς να σας
υποβάλλει σε ταλαιπωρία, αυτό το μοντέλο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μαθήματα
έως και 10 έτη, χωρίς να χρειάζεται αντικατάσταση της λάμπας ή συντήρηση του
φίλτρου αέρα1. Αν δεν έχετε απεριόριστο χρόνο στη διάθεσή σας, αυτός ο
βιντεοπροβολέας τοποθετείται εύκολα και προσφέρει μια σειρά λύσεων δυνατοτήτων
διασύνδεσης.
Εξαιρετική ορατότητα για όλους τους μαθητές
Με αυτόν το βιντεοπροβολέα XGA, το περιεχόμενο θα είναι φωτεινό, ζωντανό και
καθαρό, τραβώντας την προσοχή όλων στο μάθημα. Προσφέροντας εξαιρετική
ορατότητα, αυτός ο βιντεοπροβολέας προσφέρει κλιμακούμενη εικόνα έως τις 300
ίντσες, ενώ είναι και αρκετά φωτεινός ακόμα και σε συνθήκες περιβάλλοντος με έντονο
φως. Και όλα αυτά, χάρη στην υψηλή απόδοση των 3.700 lumen και το λόγο αντίθεσης
15.000:1.
Ελάχιστες ανάγκες συντήρησης
Όταν οι πόροι είναι περιορισμένοι, οι αξιόπιστοι βιντεοπροβολείς μας και οι μεγάλης
διάρκειας λάμπες μας συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση του χρόνου εκτός λειτουργίας
και στα μη αναγκαία κόστη συντήρησης. Φανταστείτε τι μπορείτε να πετύχετε αν
ελαχιστοποιήσετε τις διακοπές λειτουργίας: οι βιντεοπροβολείς μας σας βοηθούν να το
κάνετε αυτό πραγματικότητα δίνοντάς σας τη δυνατότητα να τους χρησιμοποιήσετε έως
και 10 χρόνια για την παράδοση μαθημάτων, χωρίς να χρειαστεί να αντικαταστήσετε τη
λάμπα ή να συντηρήσετε το φίλτρο αέρα1.
Εύκολη εγκατάσταση
Κάθε αίθουσα διδασκαλίας διαφέρει, γι' αυτό χρειάζεστε έναν βιντεοπροβολέα που
εγκαθίσταται και τοποθετείται εύκολα. Χάρη στο ευρύ οπτικό ζουμ 1,2x και την
κατακόρυφη/οριζόντια διόρθωση keystone, είστε έτοιμοι να τον χρησιμοποιήσετε στη
στιγμή.
Χρήση πολλαπλών συσκευών
Τραβήξτε την προσοχή των μαθητών σας και διαμορφώστε ένα περιβάλλον
συνεργασίας, χάρη στις απρόσκοπτες λύσεις δυνατοτήτων διασύνδεσης. Με την
εφαρμογή iProjection, μπορείτε να εμφανίζετε εύκολα περιεχόμενο από υπολογιστές
και έξυπνες συσκευές2. Η λειτουργία διαιρούμενης οθόνης μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την προβολή περιεχομένου από πολλές συσκευές ταυτόχρονα, ενώ η λειτουργία
επόπτη σάς επιτρέπει να ελέγχετε το περιεχόμενο πριν από την προβολή του.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ
Φωτεινή και ζωντανή εικόνα
Βιντεοπροβολέας XGA με φωτεινότητα 3.700
lumen και λόγο αντίθεσης 15.000:1
Ελάχιστες ανάγκες συντήρησης
Παράδοση μαθημάτων για 10 έτη πριν
χρειαστεί συντήρηση 1
Ευέλικτη εγκατάσταση
Οριζόντια/κατακόρυφη διόρθωση keystone
και οπτικό ζουμ 1,2x
Βελτιωμένη δυνατότητα διασύνδεσης
Διπλές θύρες HDMI, υποστήριξη MHL, RJ45 Ethernet, προαιρετικό Wi-Fi
Δυνατότητες συνεργασίας
Εφαρμογή iProjection, λειτουργία
διαιρούμενης οθόνης, λειτουργία επόπτη
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EB-108
ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
Καλώδιο VGA
Κύρια συσκευή
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Τηλεχειρισμός με μπαταρίες

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
ELPLP96
V13H010L96
Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
ELPSP02
V12H467040
Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
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1. Βάσει έξι ωρών χρήσης την ημέρα, πέντε ημέρες την
εβδομάδα, επί 39 εβδομάδες σχολικής χρήσης μέσα σε ένα
έτος.
2. - Απαιτείται η εφαρμογή iProjection και σύνδεση στο
διαδίκτυο. Συμβατό μόνο με συσκευές iOS, Android και Google
Chromebook. Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στην κοινή
χρήση αρχείων.

