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Ανεβάστε τον πήχη με αυτόν τον φωτεινό βιντεοπροβολέα XGA 4.000
lumen που προσφέρει ευέλικτες λύσεις συνδεσιμότητας και
τοποθετείται εύκολα.
Χάρη σε αυτόν τον φωτεινό βιντεοπροβολέα XGA με ζωντανά χρώματα, μπορείτε να
ενισχύσετε τη διδασκαλία, χάρη σε μια μεγάλη προβολή εικόνας με κλιμακωτό μέγεθος.
Με μεγάλη διάρκεια ζωής 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. Τοποθετείται εύκολα και
προσφέρει μια σειρά λύσεων δυνατοτήτων διασύνδεσης, παρέχοντάς σας γρήγορη
πρόσβαση σε περιεχόμενο από πολλές συσκευές.
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 4.000 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 1,6x 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 4.000
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 1,6x
Βελτιωμένη δυνατότητα διασύνδεσης
Διπλές θύρες HDMI, υποστήριξη MHL, RJ45 Ethernet, προαιρετικό Wi-Fi
Δυνατότητες συνεργασίας
Εφαρμογή iProjection, λειτουργία
διαιρούμενης οθόνης, λειτουργία επόπτη

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Projection System

3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter

LCD Panel

0,63 inch with MLA (D10)

ΕΙΚΟΝΑ
Colour Light Output

4.000 Lumen- 2.500 Lumen (οικονομική λειτουργία)

White Light Output

4.000 Lumen - 2.500 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012

Πραγματική ανάλυση

XGA, 1024 x 768, 4:3

Αναλογία αντίθεσης

15.000 : 1

Λυχνία

UHE, 210 Watt, 6.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 12.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία

EB-970
ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
Καλώδιο VGA
Κύρια συσκευή
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Τηλεχειρισμός με μπαταρίες

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

εξοικονόμησης)
Τραπεζοειδής διόρθωση

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

Αναπαραγωγή χρωμάτων

Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

ΦΑΚΌΣ
Λόγος Βεληνεκούς

1,38 - 2,24:1

Μεγέθυνση

Manual, Factor: 1,6

Μέγεθος προβολής

30 inches - 300 inches

Ευρυγώνιος φακός/τηλεφακός 1,69 m - 2,75 m ( 60 inch screen)
απόστασης προβολής
Projection Lens F Number

1,51 - 1,99

Εστιακή απόσταση

18,2 mm - 29,2 mm

Εστίαση

Χειροκίνητα

Offset

8,6 : 1

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Λειτουργία οθόνης USB

3 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι / Ήχος

Συνδέσεις

USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, RS-232C, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (προαιρετικά),
Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI (2x), Είσοδος Composite, Είσοδος Component

Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
ELPLP96
V13H010L96
Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
ELPSP02
V12H467040
Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040

(2x), Είσοδος RGB (2x), Έξοδος ήχου stereo mini jack, Είσοδος ήχου stereo mini jack (2x),
Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), MHL, είσοδος μικροφώνου
Epson iProjection App

Ad-Hoc / Υποδομή

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ασφάλεια

Προστασία Kensington, Security cable hole, Κλείδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια
ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης

Χαρακτηριστικά

AV mute slide, Αυτόματη τραπεζοειδής διόρθωση, Ενσωματωμένο ηχείο, Direct Power on/off,
Συμβατότητα με κάμερα εγγράφων, Εύκολη προκαθορισμένη ρύθμιση OSD, Οριζόντια και
κατακόρυφη διόρθωση keystone, Διασύνδεση ήχου/βίντεο MHL, Προβολή μέσω δικτύου,
Λειτουργία αντιγραφής OSD, Χωρίς PC, Λειτουργία Quick Corner, Λειτουργία Split-Screen,
Δυνατότητα ασύρματου LAN, Ρύθμιση του iProjecton με κωδικό QR

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

309 Watt, 227 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,2 Watt (σε Standby)

Διαστάσεις

309 x 293 x 105 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)

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

V11H865040

Γραμμωτός κωδικός

8715946642628

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. 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.

