KARTA PRODUKTU

EB-1440Ui

Organizuj produktywne spotkania, wspieraj komunikację i zachęcaj do
współpracy i dzielenia się wiedzą, aby stworzyć prawdziwie
przyszłościowe miejsce pracy.
Nasz najnowszy projektor o ultrakrótkim rzucie świetnie nadaje się do każdej sali
konferencyjnej. Cechuje się jasnością na poziomie 3800 lumenów, rozdzielczością Full
HD WUXGA, obsługą za pomocą dwóch piór, a także możliwością zdalnego połączenia
z wieloma lokalizacjami. Model EB-1440Ui o ultrakrótkim rzucie umożliwia skalowanie
przekątnej ekranu nawet do 100 cali, dzięki czemu sprawdzi się w każdym środowisku
biznesowym.
Wyjątkowej jakości obraz o przekątnej do 100 cali
Rozdzielczość Full HD WUXGA w połączeniu z technologią 3LCD firmy Epson
gwarantuje żywsze kolory i jaśniejsze obrazy. Złącze HDMI zapewnia większą ostrość i
wyrazistość w każdej sali konferencyjnej.
Wszechstronne urządzenie biurowe
To interaktywne rozwiązanie do sal konferencyjnych łączy funkcje flipchartu, tablicy i
konwencjonalnego ekranu w jednym uniwersalnym urządzeniu. Uczestnicy spotkań
mogą wyświetlać obraz i nanosić notatki za pomocą różnych urządzeń inteligentnych
bez konieczności korzystania ze specjalnych aplikacji, a także zadbać o
bezpieczeństwo informacji, wprowadzając hasła dostępu do spotkań i notatek. Funkcja
zdalnego pulpitu pozwala odejść od komputera (także z systemem Windows 10) i
prowadzić prezentację z dowolnego miejsca w biurze. W trakcie spotkań można także
korzystać z usługi Skype i innych rozwiązań z zakresu komunikacji wideo.
Dwa pióra
Nowe interaktywne pióra firmy Epson reagują szybciej i są łatwiejsze w użyciu. Dzięki
możliwości korzystania z różnych atrybutów pióra mogą być używane jednocześnie
przez dwie osoby.
Dzielony i przesuwany ekran
Materiały z dwóch różnych źródeł, np. wideokonferencję i prezentację, można
wyświetlać w trybie dzielonego ekranu w celu ułatwienia interakcji.
Łączność bezprzewodowa
Za pomocą aplikacji iProjection można łatwo udostępniać materiały z różnego rodzaju
urządzeń2.

KLUCZOWE CECHY
Wyjątkowej jakości obraz o przekątnej do
100 cali
Rozdzielczość Full HD WUXGA i
technologia 3LCD firmy Epson
Wszechstronne urządzenie biurowe
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Większa integracja i współpraca
Udostępnianie obrazu z kilku urządzeń
inteligentnych jednocześnie
Notatki za pomocą dwóch piór
Udoskonalona szybkość reakcji i łatwość
użycia
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Zapraszanie uczestników i udostępnianie
notatek ze spotkań

SPECYFIKACJE PRODUKTU
TECHNIKA
System projekcyjny

Technologia 3LCD

Panel LCD

0,67 cal z MLA (D10)

OBRAZ
Natężenie światła barwnego

3.800 lumen- 2.900 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO IDMS15.4

Natężenie światła białego

3.800 lumen - 2.900 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012

Rozdzielczość

WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

Stosunek kontrastu

16.000 : 1

Lampa

267 W, 5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)

Korekcja obrazu

Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ± 3 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi")
poziomo ± 3 °

Odwzorowanie kolorów

Do 1,07 mld kolorów

High Definition

Full HD

UKŁAD OPTYCZNY
Stosunek projekcji

0,27 - 0,37:1

Zoom

Digital, Factor: 1 - 1,35

Rozmiar projekcji

70 cale - 100 cale

Odległość projekcyjna, system 0,4 m ( 70 cal ekran)
szerokokątny
Odległość projekcyjna, system 0,6 m ( 100 cal ekran)
Tele
Wartość przesłony obiektywu

1,6

projekcyjnego
Odległość ogniskowa

4,2 mm

Fokus

Ręcznie

Przesunięcie

5,8 : 1

ZŁĄCZA
Funkcja USB wyświetlacza

3 w 1: obraz / mysz / dźwięk

Przyłącza

Złącze USB 2.0 typu A (2x), Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX /
10 Base-T), Wejście VGA, Wyjście VGA, Wejście HDMI (2x), Wejście S-Video, MHL,
Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), wejście
mikrofonu, Wejście do synchronizacji, Wyjście do synchronizacji, USB Interface for keyboard,
Protokół RDP, Wyjście DVI (trybu tablicy), Bezprzewodowa sieć LAN b/g/n (2,4 GHz)

Połączenie ze smartfonem

Ad-hoc/Infrastruktura

ZAAWANSOWANE FUNKCJE
Bezpieczeństwo

Zamek Kensington, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem, Kłódka, Otwór na linkę
zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej
sieci LAN, Ochrona hasłem

Funkcje

Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Automatyczna kalibracja, Automatyczna regulacja jasności,
Automatyczny wybór wejścia, Wbudowany głośnik, Zgodność ze standardem CEC, Logo
użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie
bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Instalacja niewymagająca sterowników,
Obsługa przez dwa pióra, Dynamiczna kontrola lampy, Proste wstępne ustawianie menu
ekranowego, Wyświetlacz, Interaktywny, Długa żywotność lampy, Interfejs audio/wideo MHL,
Interaktywność wielu ekranów, Przycisk wyciszania, Adnotacje bez użycia komputera, Aplikacja do
projekcji na Chromebooki, Protokół RDP, Funkcja podziału ekranu, Funkcja udostępniania tablicy,
Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Aplikacja iProjection

Interaktywność

tak – pióro

Tryby kolorów

Tablica, Dynamiczny, Zdjęcia, Prezentacja, sRGB, Biała tablica

INFORMACJE OGÓLNE
Zużycie energii

401 W, 334 W (tryb ekonomiczny), 0,5 W (w trybie czuwania)

Wymiary produktu

474 x 447 x 130 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Waga produktu

8,4 kg

Poziom hałasu

Tryb normalny: 37 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 30 dB (A)

Załączone oprogramowanie

Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection

Głośniki

16 W

Colour

White

INNE
Gwarancja

36 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu lub 8.000 h, Lampa: 12 miesiące/miesięcy lub
1.000 h
Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

EB-1440Ui
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Interaktywne pióra
Etui na pióro
Kabel zasilający
Pilot z bateriami
Kabel USB
Instrukcja na płycie CD
Urządzenie sterujące
Uchwyt naścienny
Warranty card
Skrócona instrukcja uruchomienia
Jednostka W-LAN
Zamienne końcówki pióra
Urządzenie podstawowe

OPCJONALNE AKCESORIA

EB-1440Ui

ELPSP02
V12H467040
Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
Air Filter - ELPAF45
V13H134A45
ELPLP92
V13H010L92
Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
Table Mount for Ultra-short-throw Series - ELPMB29
V12H516040
Replacement Pen Tip - ELPPS03 (Teflon) x 2 pieces
V12H775010
Replacement Pen Tip - ELPPS04 (Felt) x 4 pieces
V12H776010
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23

INFORMACJA LOGISTYCZNA
SKU

V11H771040

Kod kreskowy

8715946611945

Kraj pochodzenia

Chiny

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

1. – W porównaniu z najpopularniejszymi biznesowymi i
edukacyjnymi jednoprocesorowymi projektorami DLP na
podstawie danych agencji NPD zebranych w okresie od lipca
2011 r. do czerwca 2012 r. Jasność kolorów (natężenie
światła barwnego) zmierzono zgodnie z IDMS 15.4. Jasność
kolorów zależy od warunków użytkowania. Więcej informacji
można znaleźć na stronie www.epson.pl/CLO
2. – Aplikacja iProjection dostępna jest dla urządzeń z
systemami Android i iOS.

