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EB-2142W

Εντυπωσιάστε με τις παρουσιάσεις σας με μια λύση προβολής που
συνδυάζει εξαιρετική φωτεινότητα 4.200 lumen και κλιμακούμενο
μέγεθος εικόνας έως 280 ιντσών.
Γεμίστε με φωτεινά χρώματα και ευκρινείς εικόνες οποιαδήποτε αίθουσα συσκέψεων με
τον νέο μας επαγγελματικό βιντεοπροβολέα υψηλής φωτεινότητας, ο οποίος συνδυάζει
εξαιρετικά επίπεδα φωτεινότητας της τάξεως των 4.200 lumen, καθώς και ανάλυση
WXGA. Ο EB-2142W έχει σχεδιαστεί ώστε να προβάλλει κλιμακωτή εικόνα με τεράστιο
μέγεθος που αγγίζει έως τις 280 ίντσες και προσφέρει επιλογές δυνατοτήτων
διασύνδεσης, όπως προαιρετικό ασύρματο LAN στον βασικό εξοπλισμό.
Οθόνη έως 280 ιντσών, άψογη ποιότητα
Η ανάλυση WXGA με δυνατότητα HD, 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 εγγυάται
ευκρινέστερες και καθαρότερες εικόνες, ακόμα και στο μέγιστο μέγεθος εικόνας που
αγγίζει τις 280 ίντσες.
Εύκολη ρύθμιση και δυνατότητα σύνδεσης
Προσφέρει δυνατότητα αυτόματης ενεργοποίησης, καθώς και μια σειρά επιλογών
δυνατότητας διασύνδεσης, όπως δύο θύρες HDMI και ενσωματωμένο ασύρματο LAN
για τη μετάδοση περιεχομένου μέσω ροής από φορητούς υπολογιστές ή φορητές
συσκευές. Συμβατός με λογισμικό iProjection1 για εύκολη δυνατότητα διασύνδεσης και
κοινή χρήση περιεχομένου.
Διατήρηση του κόστους σε χαμηλά επίπεδα
Εξασφαλίστε προβολές μεγαλύτερης διάρκειας με βελτιωμένη αξιοπιστία και
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής λάμπας έως 12.000 ώρες στην οικονομική λειτουργία.
Αρχική οθόνη
Η αρχική οθόνη προσφέρει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε μια σειρά χρήσιμων
λειτουργιών, όπως πηγές σύνδεσης. Οι ασύρματες συνδέσεις μπορούν, επίσης, να
πραγματοποιηθούν εύκολα με τη χρήση των πληροφοριών της οθόνης.
Ευελιξία υψηλής αξίας
Το λογισμικό προβολής σε πολλούς υπολογιστές που περιλαμβάνει ο EB-2142W κάνει
δυνατή τη σύνδεση με πάνω από 50 υπολογιστές και παρέχει τη δυνατότητα
διαχωρισμού της οθόνης για προβολή διαιρούμενης οθόνης, παρέχοντας μεγαλύτερη
απόδοση κόστους και ευελιξίας από μια επίπεδη οθόνη.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ
Εξαιρετική ποιότητα στις 280''
Ανάλυση WXGA με δυνατότητα HD και
τεχνολογία 3LCD της Epson
Έντονα χρώματα και σε φωτισμένους
χώρους
Εξαιρετική φωτεινότητα 4.200 lumen
Ροή και κοινή χρήση
Δύο HDMI και ενσωματωμένη δυνατότητα
ασύρματης διασύνδεσης
Αρχική οθόνη και διαιρούμενη οθόνη
Γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε μια σειρά
χρήσιμων λειτουργιών
Λάμπες με μεγάλη διάρκεια ζωής
Έως 12.000 ώρες στην οικονομική λειτουργία

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Projection System

3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter

LCD Panel

0,59 inch with D8

ΕΙΚΟΝΑ
Colour Light Output

4.200 Lumen- 2.400 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4

White Light Output

4.200 Lumen - 2.400 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012

Πραγματική ανάλυση

WXGA, 1280 x 800, 16:10

Αναλογία αντίθεσης

15.000 : 1

Λυχνία

230 Watt, 5.500 ώρες Διάρκεια ζωής, 12.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)

Τραπεζοειδής διόρθωση

Αυτόματα vertical: ± 30 °, Αυτόματα horizontal ± 30 °

Αναπαραγωγή χρωμάτων

Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
Καλώδιο VGA
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
Λογισμικό (CD)
Εγχειρίδιο χρήσης (CD-ROM)
Warranty card
Κύρια συσκευή

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΦΑΚΌΣ
Λόγος Βεληνεκούς

1,38 - 2,24:1

Μεγέθυνση

Manual, Factor: 1 - 1,6

Μέγεθος προβολής

29 inches - 280 inches

Απόσταση προβολής ευρεία

0,9 m ( 29 inch screen)

γωνία
Απόσταση προβολής μακριά

8,5 m ( 280 inch screen)

Projection Lens F Number

1,51 - 1,99

Εστιακή απόσταση

18,2 mm - 29,2 mm

Εστίαση

Χειροκίνητα

Offset

10 : 1

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
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),
Διασύνδεση Gigabit Ethernet, Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI (2x), Είσοδος
Composite, Είσοδος RGB (2x), Έξοδος RGB, MHL, Έξοδος ήχου stereo mini jack, Είσοδος ήχου
stereo mini jack (2x), Miracast, Ασύρματο LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Epson iProjection App

EB-2142W

Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
ELPLP96
V13H010L96
Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
ELPSP02
V12H467040
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

Ad-Hoc / Υποδομή

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ασφάλεια

Προστασία Kensington, Φραγή πεδίου χειρισμού, Προστασία κωδικού, Padlock, Security cable
hole, Κλείδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό
πρόσβασης

Χαρακτηριστικά

AV mute slide, Αυτόματη ενεργοποίηση, Αυτόματη επιλογή εισόδου, Ενσωματωμένο ηχείο,
Συμβατότητα με CEC, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Πάγωμα εικόνας,
Αρχική οθόνη, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, JPEG-Viewer, Λάμπες με μεγάλη
διάρκεια ζωής, Διασύνδεση ήχου/βίντεο MHL, Διαχείριση δικτύου, Λειτουργία αντιγραφής OSD,
Χωρίς PC, Εφαρμογή iProjection για Chromebook, Λειτουργία Quick Corner, Αντικατοπτρισμός
οθόνης, Slide show, Λειτουργία Split-Screen, Εφαρμογή iProjection

Τρόποι λειτουργίας χρώματος Πίνακας, Κινηματογράφος, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB
ΆΛΛΑ
Εγγύηση

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ
SKU

V11H875040

Γραμμωτός κωδικός

8715946642703

Χώρα κατασκευής

Φιλιππίνες

Μέγεθος παλέτας

6 Τεμάχια

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
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

1. - 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.

