Projektor Epson EB-485Wi

DATOVÝ LIST

16 W

Volitelně
47cm

80in

Tento širokoúhlý projektor předního světového výrobce
interaktivních projektorů1 nabízí světelný výkon 3100 lumenů,
možnost projekce z mimořádně krátké projekční vzdálenosti
a navíc dokáže proměnit libovolný prezentační povrch
v interaktivní plochu.
Projektory Epson umožňují promítání velkého obrazu o velikosti až
100 palců/254 cm, který je plně interaktivní včetně okrajů, přičemž projekce
obrazu o velikosti 80 palců/203 cm lze dosáhnout ze vzdálenosti pouhých
47 cm. Pomocí integrovaných nástrojů pro editaci lze vytvářet a ukládat
poznámky a dodatky. Dvě digitální pera poskytují plnou kontrolu nad projekční
plochou. Díky mimořádně malé projekční vzdálenosti mohou učitelé i studenti
zapisovat poznámky, aniž by vrhali na projekční plochu stín.

HLAVNÍ VLASTNOSTI
•Š
 irokoúhlé prezentace z velmi krátké
projekční vzdálenosti
• Každý povrch vhodný pro prezentaci lze
proměnit na interaktivní
• Kompletní interaktivní řešení: projektor,
dvě digitální pera, integrovaný software,
sada pro montáž na zeď
• Integrovaná interaktivní funkce pro
vkládání poznámek do prezentací bez
nutnosti připojení k počítači
• Současně lze používat dvě digitální pera
• Čtyři různé polohy pro montáž

Rychlá a snadná instalace a obsluha projektoru ušetří učitelům vzácný čas,
který mohou věnovat výuce. Uživatelé projektor jednoduše zapnou a zapojí,
aniž by museli čekat na jeho zahřátí. Kalibrace obrazu proběhne automaticky
a o ozvučení projekce se postará vestavěný reproduktor. Učitelé dokonce nemusí
zapínat ani své počítače, protože projektor je vybaven interaktivní jednotkou
s nástrojem pro okamžité vytváření poznámek, který umožňuje kreslit do jakékoli
promítané prezentace nebo videa.
Nová interaktivní pera Epson potěší rychlejší odezvou a snadným ovládáním;
nová funkce „detekce vznášení“ přesně identifikuje polohu pera, když není
v kontaktu s projekční plochou. Tato dvě nová pera umožňují učiteli a studentovi
nebo dvěma studentům vytvářet poznámky na projekční ploše současně.
Instalace projektorů je velmi jednoduchá a nejsou zapotřebí žádné ovladače.4
Zdokonalený posun objektivu znamená, že promítaný obraz je téměř přímo pod
projektorem, což usnadňuje instalaci a integraci do učebny.

Rozhraní projektoru EB-485Wi

Epson EB-485Wi
TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU
PROJEKČNÍ TECHNOLOGIE

Technologie 3LCD

ROZLIŠENÍ

WXGA – 1280 × 800 (poměr stran 16:10)
Až 1080p

BÍLÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP
Normální/ekonomický režim

3100/1800 lumenů

BAREVNÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP2
Normální/ekonomický režim

3100/1800 lumenů

KONTRAST

3000:1

2

VELIKOST PROJEKČNÍ PLOCHY

60 až 100 palců

PROJEKČNÍ VZDÁLENOST

74 palcová projekční plocha: 0,43 m

POMĚR VELIKOSTI OBRAZU
A PROJEKČNÍ VZDÁLENOSTI

0,27:1

POMĚR PŘIBLÍŽENÍ

Digitální 1,0 – 1,35 ×

KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO
ZKRESLENÍ

Manuální vertikální a horizontální ± 5°

TYP OBJEKTIVU
Clonové číslo (F)
Ohnisková vzdálenost
Posun
Zaostřování

1,80
3,71 mm
5,8:−1
Ručně

LAMPA
Životnost (normální/ekonomický režim)
Typ

3.000/4.000 hodin
215 W UHE (ELPLP71)

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Videovstup
Audiovstup
Vstup z počítače
Vstup pro ovládání
Vstup pro paměťové zařízení USB
Zobrazení USB 3 v 1
Digitální vstup
Vstup pro USB vizualizér Epson
Výstup do počítače
Audiovýstup
Vstup pro mikrofon
Bezdrátové připojení

1 × RCA, 1 × S-Video, 2 × komponentní (přes 15kolíkový konektor D-sub), 1 × HDMI
2 × stereofonní minikonektor, 1 × RCA, 1 × HDMI, 1 × USB 2.0 typu B
2 × 15kolíkový konektor D-sub (RGB), 1 × USB 2.0 typu B, 1 × HDMI
1 × RJ-45, 1 × USB 2.0 typu B, 1 × RS232C
1 × USB 2.0 typu A
1 × USB 2.0 typu B
1 × HDMI
ELPDC06 (přímé připojení přes USB typu A)
1 × 15kolíkový D-sub (RGB)
1 × stereofonní minikonektor
1 × stereofonní minikonektor
Volitelné (802.11 b / g / n): 1 × volitelná jednotka bezdrátové sítě LAN (ELPAP07)

POKROČILÉ FUNKCE
Zabezpečení
Provoz
Poloha pro montáž
Funkce EasyMP
Zobrazení
JAZYKY

HLUČNOST
(normální/ekonomický režim)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
• Pero Easy Interactive Pen A (oranžové)
  
(ELPPN03A)
V12H522001
• Pero Easy Interactive Pen B (modré)
V12H523001
  
(ELPPN03B)
• Připojovací jednotka
V12H443040DA
  
(ELPCB01)
• 2 aktivní reproduktory
  
(ELPSP02)
V12H467040DA
• Stolní vizualizér Epson
  
(ELPDC11)
V12H377040
• USB vizualizér Epson
V12H321003
  
(ELPDC06)
• Sada pro montáž na stůl
V12H516040
  
(ELPMB29)
• Sada pro montáž na strop
  
(ELPMB23)
V12H003B23
• Náhradní lampa
  
(ELPLP71)
V13H010L71
• Vzduchový filtr
V13H134A40
  
(ELPAF40)
• Jednotka bezdrátové sítě LAN
V12H418P13
  
(ELPAP07)
• Klíč USB pro rychlé bezdrátové
připojení
  
(ELPAP08)
V12H005M08

Zámek a otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, ochrana heslem, zámek
jednotky bezdrátové sítě LAN
Přímé zapnutí a vypnutí, okamžité vypnutí
Stropní montáž vpředu, stropní montáž vzadu3, stolní přední projekce, stolní zadní
projekce3, na stole vpředu, na stole vzadu3
EasyMP Network Projection, EasyMP Network & Control, Easy Interactive Function,
vysílání zpráv, funkce Crestron RoomView
8 barevných režimů: Dynamický, prezentace, kino, fotografie, sport, sRGB, černá
tabule, bílá tabule
35 jazyků, které zahrnují: angličtinu / francouzštinu / němčinu / italštinu / španělštinu /
holandštinu / portugalštinu / ruštinu / švédštinu / bulharštinu / polštinu / maďarštinu /
češtinu / slovenštinu / rumunštinu / chorvatštinu / slovinštinu / ukrajinštinu / řečtinu /
turečtinu / arabštinu / hebrejštinu
35 dB/28 dB

ZVUK

1 × 16 W reproduktor

HMOTNOST

5,4 kg

ROZMĚRY (Š×H×V)

367 × 375 × 181 mm

PŘÍKON
Normální/ekonomický režim
Pohotovostní režim

300 W/215 W
0,27 W

ZÁRUKA

2 roky na hlavní jednotku, 1 rok na lampu

LOGISTICKÉ INFORMACE O VÝROBKU
KÓD SKLADOVÉ JEDNOTKY

V11H452040

ČÁROVÝ KÓD

8715946495668

OBSAH BALENÍ

Hlavní jednotka, nástěnný držák, napájecí kabel (4,5 m), dálkové ovládání s bateriemi,
samolepka „Chráněno heslem“, disk CD-ROM se softwarem k projektoru Epson, sada
uživatelských příruček, 1 pero Easy Interactive Pen A a 1 pero Easy Interactive Pen B,
2 baterie AAA, přihrádka na pera, USB kabel (5 m), software k projektoru pro snadnou
interaktivní práci

HRUBÁ HMOTNOST

17,50 kg

ROZMĚRY KARTÓNOVÉ KRABICE
(D×Š×V)

808 × 441 × 251 mm

Vytvořte dokonalé výukové řešení připojením dalších
zařízení Epson. Připojovací jednotka ELPCB01 vám
usnadní přístup k ovládacím prvkům. A pokud
k projektoru připojíte také vizualizér a reproduktory,
získáte kompletní výukové řešení Epson.

Zdroj: Futuresource Consulting Limited,
www.futuresource-consulting.com
Měření podle normy ISO 21118
3	
V těchto projekčních režimech nejsou k dispozici
interaktivní funkce
4	
Počítače Mac ovladače vyžadují
1	
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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.

