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Med EB-575Wi's to penne er det nemt at interagere med din 
projicering. Med et lysstyrkeniveau på 2.700 lumen og WXGA-
opløsning giver EB-575Wi's ultrakorte projicering dig mulighed for at 
afholde præsentationer, samtidig med at du minimerer skygger og 
genskin.

Kvalitetsbillede
Epsons 3LCD-teknologi sikrer billeder i høj kvalitet med lige højt output for hvidt og farvet 
lys, så der opnås levende farver og lysere billeder selv i dagslys, og tre gange mere 
lysstærke farver end i førende, konkurrerende projektorer1. WXGA-opløsning og HDMI-
indgang betyder, at de studerende drager fordel af skarpe, tydeligt projicerede billeder.
Interaktivitet med to penne
Epsons interaktive penne reagerer nu endnu bedre og er lette at anvende med et 
forbedret letvægtsdesign. To penne giver mulighed for samtidig indlæring ved 
samarbejde med to forskellige penneattributter. 'Svæve'-funktionen registrerer nøjagtigt 
pennens position, selv når den ikke berører projiceringsoverfladen.
Pålidelig
Projicer længere med forbedret pålidelighed og længere lampelevetid på op til 10.000 
timer.
Spar tid
Sæt stikket i og tænd den – der er ingen opvarmningstid, og pc-fri annotation i 
whiteboard-tilstand betyder, at undervisere ikke engang behøver at tænde for deres 
computere. Den interaktive funktion kræver ikke drivere for at installeres, og den 
kalibreres automatisk.
Trådløs projektor
De trådløse funktioner giver dig mulighed for nemt at dele indhold fra en række smarte 
enheder ved brug af iProjection-appen2.
Mere kontrol og samarbejde
Software til projicering fra flere pc'er gør det muligt for undervisere og studerende at dele 
deres indhold samtidig. Moderatorfunktionen giver underviseren mulighed for at bevare 
komplet kontrol, da vedkommende kan vælge, hvilket indhold der skal vises.
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System 3LCD Technology

LCD Panel 0,59�inch with MLA (D8)

IMAGE

Farve-lysstyrke 2.700�Lumens-1.500�Lumens�(økonomi)

Hvid-lysstyrke 2.700�Lumens - 1.500�Lumens�(økonomi) i overensstemmelse med ISO 21118:2012

Opløsning WXGA, 1280 x 800, 16:10

Kontrastforhold 10.000�: 1

Lampe 215�Watt, 5.000�h�Levetid, 10.000�h�Levetid�(I sparemodus)

Trapezkorrektion Manuel vertical: ±�3�°, Manuel horizontal ±�3�°

Høj opløsning HD ready

Aspect Ratio 16:10

Videobearbejdning 10�Bits

2D lodret opdateringsfrekvens 50�Hz - 85�Hz

OPTIK

Projektionsforhold 0,27:1

Zoom Digital, Factor:�1 - 1,35

Projektionsstørrelse 60�inches - 100�inches

Projektionsafstand vidvinkel 0,4�m (60�inch�screen)

Projektionsafstand tele 0,6�m (100�inch�screen)

Projection Lens F Number 1,8

Brændvidde 3,71�mm

Fokus Manuel

Offset 6�: 1

Objektiv Optik

CONNECTIVITY

USB-displayfunktion 3 i 1: billed / mus / lyd

Tilslutninger USB 2.0 type B, HDMI ind (2x), Stereoministik lydindgang (3x), VGA ud, Wireless LAN IEEE 

802.11b/g/n (valgfrit), USB 2.0 type A, Stereoministik lydudgang, VGA ind (2x), 

mikrofonindgang, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), MHL, RS-232C, S-Video ind, 

Synk. ind, Synk. ud

Epson iProjection App Ad hoc/infrastruktur

ADVANCED FEATURES

Sikkerhed Kensington-beskyttelse, Sikkerhedsstang, Trådløs LAN-enhedslås, Sikkerhed for trådløst LAN, 

Adgangskodebeskyttelse

ANDRE

Garanti 24�Måneder�Indlevering, Lampe: 12�Måneder eller 1.000�h

Optional warranty extension available

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU V11H601040

Stregkode 8715946534367

Mål enkeltemballage 519 x 818 x 321 mm

Carton Weight 16,65 kg

Styk 1 Units

Oprindelsesland Filippinerne

Pallestørrelse 6�Styk

�EB-575Wi

MEDFØLGER VED KØB

USB-kabel
Penneetui
Fjernbetjening inkl. batterier
Hovedapparat
Vægholder
Strømkabel
Interaktive penne
CD Manual

OPTIONAL ACCESSORIES

Lamp - ELPLP79

� V13H010L79

Interactive Pen - ELPPN04A

� V12H666010

Interactive Pen - ELPPN04B

� V12H667010

Replacement Pen Tip - ELPPS02

� V12H668010

Luftfilter - ELPAF40

� V13H134A40

Adapter - ELPAP07 trådløst LAN b/g/n

� V12H418P13

USB-nøgle til hurtig trådløs forbindelse - ELPAP06

� V12H005M09

Control and Connection Box - ELPCB02

� V12H614040

Aktive højttalere - ELPSP02

� V12H467040

1. - Sammenlignet med førende 1-chip DLP-projektorer til
erhvervs- og uddannelsesbrug baseret på NPD-data fra juli
2011 til juni 2012. Farvelysstyrke (Colour Light Output)
målt i henhold til IDMS 15.4. Farvelysstyrken varierer
afhængig af anvendelsesbetingelser. Hvis du ønsker flere
oplysninger, kan du gå til www.epson.dk/CLO 2 -
iProjection-app tilgængelig på Android- og iOS-enheder

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. 
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Epson Danmark 
Tlf.: 44 50 85 85 
Teknisk hotline: 70 279 273 
Salgshotline: 70 279 274 
www.epson.dk
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