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Δημιουργήστε έναν πραγματικά πρωτοποριακό χώρο εργασίας, 
προσφέροντας τη δυνατότητα για αποτελεσματικές συσκέψεις 
συνεργασίας, που προάγουν την κοινή χρήση των γνώσεων και την 
επικοινωνία 

Χαρίστε διαδραστικότητα σε κάθε αίθουσα συναντήσεων με τον νεότερο 
βιντεοπροβολέα εξαιρετικά μικρής εμβέλειας, ο οποίος διαθέτει λειτουργία αφής και 
δύο μαρκαδόρους, υψηλό επίπεδο φωτεινότητας 4.400 lumen, ανάλυση Full HD 
WUXGA και απομακρυσμένη δυνατότητα διασύνδεσης από πολλές τοποθεσίες. Ο 
εξαιρετικά μικρής εμβέλειας βιντεοπροβολέας EB-1460Ui έχει σχεδιαστεί ώστε να 
προσφέρει κλιμακωτό μέγεθος οθόνης έως 100 ιντσών, καλύπτοντας τις απαιτήσεις 
του εργασιακού περιβάλλοντος κάθε επιχείρησης.

Οθόνη έως 100 ιντσών και εξαιρετική ποιότητα
Η ανάλυση Full HD WUXGA, σε συνδυασμό με την τεχνολογία 3LCD της Epson, 
διασφαλίζει ότι το περιεχόμενο υψηλής ποιότητας θα αποδίδει φωτεινότερες εικόνες με 
πιο ζωντανά χρώματα. Η δυνατότητα διασύνδεσης HDMI επιτρέπει, επίσης, στο κοινό 
να απολαμβάνει το προβαλλόμενο περιεχόμενο με μεγαλύτερη ευκρίνεια και 
καθαρότητα σε οποιοδήποτε περιβάλλον συσκέψεων.
Λύση γραφείου "όλα σε ένα"
Η διαδραστική λύση για αίθουσες συσκέψεων συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των 
χαρτοπινάκων, των πινάκων μαρκαδόρου και των συμβατικών οθονών σε μια ενιαία 
λύση αίθουσας συσκέψεων. Οι συμμετέχοντες σε μια σύσκεψη έχουν τη δυνατότητα να 
βλέπουν το περιεχόμενο ενός πίνακα, αλλά και να κάνουν σημειώσεις σε αυτό, μέσα 
από μια ευρεία γκάμα έξυπνων συσκευών, χωρίς να απαιτείται καμία ιδιαίτερη 
εφαρμογή. Έτσι, διασφαλίζεται ότι τα δεδομένα παραμένουν ασφαλή, καθώς παρέχεται 
η δυνατότητα εφαρμογής κωδικών πρόσβασης σε συσκέψεις και σημειώσεις.
Δυνατότητα αφής και δύο μαρκαδόροι
Προσθέστε σχόλια απευθείας στην οθόνη με τα δάκτυλά σας. Οι διαδραστικοί 
μαρκαδόροι της Epson ανταποκρίνονται ακόμη πιο άμεσα και είναι εύκολοι στη χρήση. 
Με τη νέα λειτουργία δύο μαρκαδόρων, δύο συνεργάτες μπορούν να εργάζονται 
ταυτόχρονα χρησιμοποιώντας τις διαφορετικές ιδιότητες των μαρκαδόρων.
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ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ELPSP02
V12H467040
Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
Air Filter - ELPAF45
V13H134A45
ELPLP92
V13H010L92
Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
Table Mount for Ultra-short-throw Series - ELPMB29
V12H516040
Replacement Pen Tip - ELPPS03 (Teflon) x 2 pieces
V12H775010
Replacement Pen Tip - ELPPS04 (Felt) x 4 pieces
V12H776010
Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ
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Γραμμωτός κωδικός 8715946610283

Χώρα κατασκευής Κίνα

Μέγεθος παλέτας 2 Τεμάχια

EB-1460Ui

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

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
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