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EB-536Wi

Az EB-536Wi kiváló minőségű képet jelenít meg, és alaptartozékként
további funkciók széles skáláját biztosítja, hogy a felhasználó még
magasabb értéket kapjon a termék áráért. Az osztálytermekbe és
kisméretű tárgyalókba ideális projektor a falra és a mennyezetre is
felszerelhető. Az interaktív funkciók széles választékát tartalmazza,
például egy gyorsan szinkronizáló tollat a pontos jegyzeteléshez,
amely a dobozból kivéve azonnal használható.
Kiváló minőségű kép
A 3LCD technológiát alkalmazó EB-536Wi sokkal pontosabb színekkel jelenít meg
kiváló minőségű, nagy fényerejű képet. A magas fehér- és színesfény kibocsátásnak
köszönhetően a világos termekben is jól látható a kép. A kép részletei tisztán kivehetők
a magas kontrasztaránynak köszönhetően, a nagylátószögű objektív pedig élesebb
képet és jobb fókuszt biztosít.
Kiemelkedő ár-érték arány
Az EB-536Wi lámpája gazdaságos üzemmódban akár 10 000 órán át is kitart. A
projektor emellett a prezentáció során energiát takarít meg azzal, hogy a tartalomtól
függően automatikusan állítja be a fényerőt. Az A/V némítás funkció szünetelteti a
prezentációt és a lámpát 70%-os fényerőre kapcsolja, energiát takarítva meg, ha a
projektort nem használják. A beépített, 16 W-os hangszóróval közvetlenül, külső
hangszóró nélkül játszható le audiotartalom a projektorral. A mikrofonbemenet
segítségével a projektor erősítőként is használható, így az előadó jól hallható például
egy osztályteremben.
Egyszerűen használható interaktív üzemmód
Az illesztőprogram nélküli telepítés és az automatikus kalibráció segítségével az EB536Wi interaktív funkciója gyorsan és könnyen beüzemelhető. Az EB-536Wi két tollat
támogat, ami azt jelenti, hogy két felhasználó tud egyszerre, eltérő jellemzőkkel
feljegyezéseket írni a teljes képernyőfelületre1. Az interaktív tollak most már sokkal
gyorsabban szinkronizálnak és sokkal pontosabban használhatók a folyamatos, precíz
íráshoz. Az Easy Interactive Tools szoftver az interaktív funkciók széles körét biztosítja.

LÉNYEGES JELLEMZŐK
Kiemelkedő képminőség
Az Epson 3LCD technológia nagyobb
fényerejű képet és sokkal élethűbb színeket
jelenít meg
Egyformán erős fehér- és színesfény
kibocsátás
A vetített kép még világos szobákban is
tisztán látható
Tisztább részletek
Megnövelt, 16 000:1 kontrasztarány
A rövid vetítési távolság munkaterületet
szabadít fel
Nagy képet vetít egészen közelről
A hosszabb lámpaélettartamnak
köszönhetően alacsonyabb az
üzemeltetési költség
10 000 óra gazdaságos módban / 5000 óra
normál módban

EB-536Wi

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI
NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

A DOBOZ TARTALMA

Képalkotási eljárás

3LCD technológia

LCD panel

0,59 hüvelyk ezzel: MLA (D8)

KÉP
Színesfény kibocsátás

3.400 Lumen-1.900 Lumen (gazdaságos)

Fehérfény kibocsátás

3.400 Lumen - 1.900 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően

Felbontás

WXGA, 1280 x 800, 16:10

Kontrasztarány

16.000 : 1

Izzó

215 W, 5.000 h Élettartam, 10.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)

Keystone-korrekció

Manuális függőleges: ± 7 °, Manuális vízszintes ± 5 °

Színreprodukció

Akár 1,07 milliárd szín

USB-kábel
Nyomtató
Tápkábel
Távvezérlő elemekkel
Beállítási utasítás
Szoftver (CD)
Használati utasítás (CD)
Interaktív toll

OPTIKA
Vetítési arány

0,48:1

Zoom

Digital, Factor: 1 - 1,35

Vetítési méret

53 hüvelyk - 116 hüvelyk

Vetítési távolság – Nagy

0,5 m (53 hüvelyk képernyő)

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

látószög
Vetítési távolság - Tele

1,2 m (116 hüvelyk képernyő)

Az objektív F értéke

1,6

Gyújtótávolság

6,4 mm

Fókusz

Kézi

Offset

9,51 : 1

CSATLAKOZÓK
USB kijelző funkció

4 funkció: Kép / Egér / Hang / Interaktivitás

Csatlakozók

A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T),
Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (opcionális), VGA be (2x), VGA ki, HDMI be, Kompozit ki,
Komponens be (2x), S-Video be, Sztereó minidugasz audio kimenet, Sztereó minidugasz audio
bemenet (2x), mikrofonbemenet, Cinch audiobemenet, Szinkron bemenet, Szinkron kimenet

Okostelefon-csatlakoztatás

Ad-hoc / Infrastruktúra

SPECIÁLIS FUNKCIÓK
Biztonság

ELPSP02
V12H467040
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
Air Filter - ELPAF47 – EB-52x / EB-53x
V13H134A47
Lamp - ELPLP87 - EB-52x / 53x (215W)
V13H010L87
Wall Mount - ELPMB45 - ST EB52x/53x
V12H706040
Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040

Kensington-Schutz, Biztonsági sáv, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli
LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem

EGYÉB
Garancia

24 hónap Bevitel, Izzó: 12 hónap vagy 1.000 o
Optional warranty extension available

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK
SKU

V11H670040

Vonalkód

8715946541426

Méretek egyedi csomagolás

504 x 386 x 209 mm

Doboz súlya

6,25 kg

db

1 Egységek

Származási ország

Kína

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. (“I” épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. - A második toll opcionális

