
OŽIVTE SVÉ  
PREZENTACE

Řady Epson EB-1400Wi

URČENO K 
PODNIKÁNÍ

komentovat může 
více uživatelů

max. rozměr projekce:

tisk, ukládání a sdílení



INTEGROVANÝ, 
INTERAKTIVNÍ SYSTÉM 
PRO JEDNACÍ MÍSTNOSTI

Proměňte své podnikání pomocí multifunkčního systému pro 
jednací místnosti od světové jedničky na trhu s projektory*1.  
Řada Epson EB-1400Wi zlepšuje spolupráci a produktivitu tím, 
že v jediném zařízení kombinuje velmi krátkou projekční vzdálenost, 
bílé interaktivní tabule, papírové tabule a mnoho dalšího.

Nový způsob prezentací

Tyto projektory s velmi krátkou projekční vzdáleností odstraňují vznik 
odlesků i stínů a vytváří dokonalý obraz. Jednostranné prezentace 
už budou minulostí – zapojte publikum do prezentací na maximum 
prostřednictvím vkládání poznámek v reálném čase a možností 
interaktivních prezentací na různých místech zároveň.

Snadná instalace a obsluha

Zapomeňte na složitou práci s několika zařízeními, která vyžaduje 
školení. Tyto projektory se ovládají velmi snadno od začátku 
až do konce. Dají se jednoduše nainstalovat v jakékoli místnosti 
a podporují připojení k celé řadě různých zdrojů, včetně PC, mobilních 
zařízení, kancelářských bezdrátových sítí a jednotek USB flash.

Úplné integrované řešení

Snímejte obsah z externích zdrojů. Sdílejte jej a konsolidujte 
pomocí interaktivní projekce i jednoduchých interaktivních 
nástrojů od společnosti Epson. Nakonec jej můžete také uložit, 
vytisknout či odeslat e-mailem – efektivní možnosti distribuce obsahu.

Promítání obrazů 
na velkou projekční 
plochu o úhlopříčce 
až 100 palců z malé 
vzdálenosti

Snadné bezdrátové 
připojení šetří čas 
potřebný k nastavení

Vkládání 
poznámek přímo 
do promítaného 
obrazu pomocí 
dvou per

Aplikace iProjection 
umožňuje 
bezdrátovou projekci 
z mobilních zařízení 
s operačním 
systémem iOS 
(4.2 nebo novější) 
a AndroidTM*7

Rychlé a přímé 
ukládání prezentací 
přímo na paměťové 
zařízení USB

Rychlé a přímé 
odesílání 
prezentací přímo 
prostřednictvím 
e-mailu

Tisk poznámek 
z jednání přímo 
z projektoru

*1



PLYNULÝ DIGITÁLNÍ 
PRACOVNÍ TOK
S řadou Epson EB-1400Wi se informace plynule a jasně přenáší z projekční plochy divákům, 
kteří o nich následně mohou diskutovat a pomocí interaktivních funkcí je dále rozvíjet. Výsledky 
je nakonec možné uložit na jednotku USB, odeslat e-mailem nebo je vytisknout.

Proměna jakéhokoli rovného povrchu 
v interaktivní plochu

Digitální pracovní tok

Digitální interaktivní systém  
Epson EB-1400Wi dělá z publika 
pevnou součást prezentace, 
podporuje diskusi a umožňuje 
přidávání, ukládání a sdílení nápadů. 
Výsledkem je velice plynulý digitální 
pracovní tok.

–  Promítání velkých, jasných, barevných 
obrazů bez vytváření stínů či oslňování

–  Vkládání poznámek a vylepšování 
prezentací pomocí dvou interaktivních per

–  Možnost vytvoření elektronické tabule 
a následného přidávání, kopírování 
a odstraňování stránek, protože obsah 
kontrolují všichni společně

–  Okamžitý tisk dokumentů, na místní 
tiskárně či pomocí síťových prostředků

–  Ukládání vytvořeného obsahu místně 
na USB, na síť nebo jeho sdílení 
prostřednictvím e-mailu

–  Úplná kontrola nad všemi aspekty 
prezentace a správa dokumentů – to 
vše pomocí ovládacího panelu

Možnost vytvoření jasné, stopalcové projekční 
plochy na stěně či stole – vznikne prostředí 
jako stvořené pro spolupráci.

–  Interaktivní pero lze rovněž využít k ovládání 
podobnému ovládání myší

–  Výběr ze široké nabídky interaktivních  
nástrojů

–  Kompatibilní prakticky s každou 
počítačovou softwarovou aplikací

–  Čtyři polohy instalace 
(nástěnná, stropní, na stole 
a pro promítání na stůl)



Videokonference

Sdílení informací a zapojení publika do prezentace pomocí promítání informací 
z PC, zatímco na stejné projekční ploše probíhá videokonference.

–  Interakce s ostatními místy během promítání společných informací
–  Lepší zapojení do prezentace a pochopení díky obrazovému spojení s kolegy

Rozdělení projekční plochy

Projekční plocha o velikosti až 100 palců je zárukou dokonalé přehlednosti 
a umožňuje promítání obrazů ze dvou vstupních zdrojů zároveň.

–  Kvalitnější schůze zaměstnanců díky interaktivním aplikacím, včetně programů 
Microsoft Office Excel, Word a Powerpoint*2

–  Porovnávání informací z různých zdrojů zároveň a diskuse o nich

Vícenásobné umístění

Možnost sdílení jednoho displeje PC až se čtyřmi projektory propojenými v síti. 
Díky softwaru pro síťovou projekci Epson EasyMP, který sdílí obsah i interaktivní 
funkce, se poznámky vložené na jednom projektoru zobrazí i na třech ostatních.

–  Spolupráce a vkládání poznámek ze vzdálených míst
–  Vkládání poznámek do obrazu je možné provádět až ze čtyř vzdálených míst, 

kdy každé z nich má jedno své pero.

Bezdrátový přenos obsahu

Bezdrátový přenos obsahu z PC či mobilního zařízení – snadné sdílení informací

–  Projekce po síti EasyMP uživatelům umožňuje bezdrátově zobrazovat obsah v PC přímo 
na projektoru, přičemž nepřijdou o možnost ovládání myší.

–  Připojení a zobrazení obsahu z mobilních zařízení se systémem iOS/Android. Aplikace 
iProjection uživatelům umožňuje přenášet obsah z mobilních zařízení přímo do projektoru.

Řada Epson EB-1400Wi představuje integrovaný, interaktivní systém pro jednací 
místnosti, který umožňuje komunikaci tváří v tvář v reálném čase bez nutnosti cestovat 
mezi jednotlivými místy. Stačí si vybrat, kdy a kde budete informace sdílet, a můžete 
si být jisti, že svůj čas i prostředky využijete nejefektivnějším možným způsobem.

Japonsko

Sydney
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Inteligentní systém 
pro prezentace
Řada EB-1400Wi podporuje 
úplný digitální pracovní tok 
a v jediném integrovaném systému 
kombinuje výhody projektorů 
s velmi krátkou projekční 
vzdáleností, bílých interaktivních 
tabulí a papírových tabulí

Velmi krátká projekční vzdálenost
Snadná instalace, bez stínů 
nebo oslňování

Chytré sdílení informací
Zobrazování obsahu z celé řady zdrojů 
a jeho následné uložení ve formátu PDF 
na paměťový disk USB nebo na síť, 
vytištění či odeslání e-mailem. 

Ovládací panel pro snadnou obsluhu
Zapnutí, hledání zdroje, snímání obsahu 
z externího zdroje, tisk nebo ukládání 
obsahu (na místní úložiště či na síť) pouhým 
stisknutím tlačítka.

Podpora spolupráce
Snímejte, vytvářejte, konsolidujte a sdílejte 
data v rámci podpory efektivní spolupráce

Snadné nastavení 
a ovládání
Flexibilní funkce a intuitivní 
software jsou zárukou 
snadného ovládání 
a efektivního sdílení informací

Nízké nároky na údržbu
Nízké celkové náklady na vlastnictví (TCO)
Vysoká životnost lampy – až 4 000 hodin*3 

Intervaly údržby až 5 000 hodin*4 

Kabelové/bezdrátové 
síťové připojení

Snadné sdílení informací 
díky flexibilním 

možnostem připojení

Žádné čekání, žádné zahřívání
Rychlé spuštění, okamžité vypnutí

POKROČILÉ FUNKCE

TABLET PC USB SKENER

UKLÁDÁNÍ TISK ODESÍLÁNÍ 
E-MAILEM



Specifikace
Epson  

EB-1400Wi
Epson  

EB-1410Wi

Hlavní funkce
Bílý a barevný světelný výstup (CLO) 2 600 3 100

Rozlišení WXGA
1 280×800

WXGA
1 280×800

Díky velmi krátké projekční vzdálenosti 
dochází během projekce k menšímu 
výskytu stínů

• •

Velký rozměr promítaného obrazu 
(až 100 palců) • •

Povrch pro interaktivní prezentace 
s využitím dvou per • •

Integrované interaktivní funkce umožňují 
fungování jako digitální tabule a nabízejí 
možnost vkládat do obsahu poznámky 
i bez připojeného PC

• •

Otvírání souborů ve formátu PDF nebo 
import obsahu z dokumentární kamery 
či skeneru

• •

Bezdrátové z PC pomocí aplikace EasyMP 
pro síťovou projekci nebo z mobilního 
zařízení pomocí aplikace iProjection App 
pro systémy iOS/Android

• •

Současné promítání dat a videa pomocí 
funkce rozdělení projekční plochy • •

Tisk a ukládání vytvořeného obsahu či jeho 
odesílání e-mailem*5 • •

Sdílení obsahu počítače až se čtyřmi 
systémy napříč různými místy • •

Snadné ovládání pomocí ovládacího 
a připojovacího panelu • •

Automatická kalibrace a automatická 
detekce rozlišení • •

Rychlé spuštění, okamžité vypnutí • •

Doplňky
USB vizualizér Volitelně Volitelně

Sada pro montáž na stůl Volitelně Volitelně

Instalace
Přizpůsobitelná montáž na stěnu • •
*1Futuresource Consulting Ltd. *2Microsoft Office Excel, Word a PowerPoint jsou registrované 
obchodní známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a/nebo dalších zemích. 
*3Předpokládaná životnost lampy při provozu projektoru v úsporném režimu. *4Při použití v běžném 
kancelářském prostředí (množství volně poletujícího prachu: 0,04–0,2 mg/m3). Na základě výsledků 
interních testů společnosti Epson. *5Obsah je možné ukládat jako soubor ve formátu PDF nebo jako 
jednu stránku ve formátu png. Soubory lze ukládat místně na jednotku USB nebo do předdefinované 
síťové složky. *6Pouze pro operační systémy Windows® a Linux®, pro operační systém Mac® je potřeba 
ovladač. *7Android je ochrannou známou společnosti Google Inc
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PŘEHLED 
PRODUKTŮ

Další informace získáte na své místní pobočce společnosti Epson nebo na adrese www.epson.cz

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816

Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků. 
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Všechny obrázky slouží pouze pro ilustraci.

Integrovaná podniková řešení

Dvě interaktivní pera

Dopřejte si svobodu a staňte se součástí 
prezentace díky digitálním interaktivním 
perům, s nimiž můžete „psát“ 
na projekční plochu.

–  Rychlá odezva, přesná detekce pohybu 
i při „vznášení“

–  Vkládání poznámek do promítaných 
obrazů s připojeným PC i bez něj 
a ukládání obsahu buď na místní úložiště, 
nebo na síť*5

–  Lehké, kompaktní a snadno použitelné
–  Dvě pera umožňující vkládání poznámek 

zároveň dvěma osobám
–  Nejsou potřeba žádné ovladače*6

Ovládací panel

Pohodlné centrální, jednodotykové 
ovládání systémů řady EB-1400Wi 
prostřednictvím tohoto všestranného 
multifunkčního ovládacího panelu

–  Umístění na stole či stěně
–  Napájení ze systému nebo baterie
–  Připojení tiskárny/skeneru a čtení dat 

z paměťového disku USB
–  Hledání dostupných vstupních zdrojů
–  Výběr režimu bílé tabule
–  Snímání, tisk a ukládání obsahu

Kompatibilní tiskárny

Vysoce kvalitní tisk řady 
WorkForce Pro 4000.

–  Možnost tisku, skenování a kopírování 
v jediném zařízení

–  Vysoká užitná hodnota díky samostatným 
zásobníkům inkoustu

–  Kompaktní rozměry
–  Snadná integrace do kancelářských 

tiskových sítí


