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Csapatmunkára teremtett, ideális lézer-alapú megoldás 
tárgyalóhelyiségekbe, akár 100 hüvelykig méretezhető képmérettel, 
távoli munkatársak közötti együttműködésre tervezve.

Ez az interaktív lézer megjelenítő szükségtelenné teszi a karbantartással járó 
fáradságot, és megszünteti annak költségeit, miközben hatékony, együttműködésen 
alapuló megbeszéléseket tesz lehetővé nagy méretű, méretezhető kijelzőjével, 
elősegítve a tudásmegosztást és a hatékonyabb kommunikációt. Jellemzői között 
megtalálható az ujjérintéses és a kéttollas interaktív üzemmód támogatása, a Full HD 
WUXGA felbontás, a két forrás egy kijelzőn való megjelenítésének képessége, 
továbbá a vezeték nélküli és távoli, több helyszínről lehetséges csatlakoztathatóság.

Akár 100 hüvelykes képátló a tartalom láthatóságának javítása érdekében
Győződjön meg arról, hogy bárki bármilyen típusú tartalmat el tud olvasni a nagy 
méretű, igény szerint méretezhető, lézer fényforrással előállított képen, amely Full HD 
WUXGA felbontással és az Epson 3LCD technológiájával kerül megjelenítésre. A 
HDMI csatlakozóknak köszönhetően a közönség élesebben és tisztábban 
megjelenített tartalmat élvezhet, legyen szó bármilyen tárgyalótermi környezetről. 

Vezeték nélküli csatlakozás és képernyőtükrözés
Könnyedén oszthat meg vagy mutathat be tartalmat a csatlakozási lehetőségek 
sorának köszönhetően, ideértve az automatikus bekapcsolást, továbbá az egyszerű 
vezeték nélküli csatlakozást az Epson iProjection alkalmazása vagy a 
képernyőtükrözés segítségével1.

Teljes körű irodai megoldás
Ez az interaktív tárgyalótermi megoldás a flipchart táblák előnyeit a rajztáblák és a 
hagyományos megjelenítők előnyeivel egyesíti egyetlen tárgyalótermi megoldásban. A 
tárgyalás résztvevői megtekinthetik és jegyzetekkel láthatják el a tábla tartalmát 
számos mobileszközről, különleges szoftverek használata nélkül, miközben az 
információ biztonságát a tárgyalások és jegyzetek jelszavas védelmének lehetősége 
biztosítja. A távoli asztal funkció segítségével nincs az asztalához kötve – egyszerűen 
hagyja PC-jét az asztalán, ideértve a Windows 10-et futtató eszközöket is, és 
prezentáljon az iroda bármely pontjáról. Használja ki a Skype for business és más 
videóhívási megoldások előnyeit tárgyalási során.

Elcsúsztatható osztott képernyő
Az együttműködés optimalizálása érdekében egyesítsen két forrást, és vetítse ki őket, 
például egy több forrású videokonferenciát és egy prezentációt. 

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Kiemelkedő, akár 100-hüvelykes 
lézerkijelző
Full HD WUXGA felbontás, Epson 3LCD 
technológiájával
Teljes körű tárgyalótermi megoldás
Több irodai erőforrást egyesít egyetlen, 
interaktív együttműködési rendszerben
Növelje az integrációt és az 
együttműködést
Ossza meg a tartalmat különböző 
eszközökről egyidejűleg
Elcsúsztatható osztott képernyő
Két kép egy kijelzőn – vetítsen ki képet két 
különböző forrásból egyszerre
Távoli képernyőmegosztás üzemmód
Egymástól távol ülő résztvevőkkel közösen 
hozhat létre jegyzeteket és oszthat meg 
tartalmat



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Képalkotási eljárás 3LCD technológia
LCD panel 0,67 hüvelyk ezzel: MLA (D10)

KÉP
Színesfény kibocsátás 4.000 Lumen- 2.800 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás 4.000 Lumen - 2.800 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrasztarány 2.500.000 : 1
Keystone-korrekció Manuális függőleges: ± 3 °, Manuális vízszintes ± 3 °
Színreprodukció Akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA
Vetítési arány 0,27 - 0,37:1
Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35
Vetítési méret 70 hüvelyk - 100 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy 
látószög

0,4 m ( 70 hüvelyk képernyő)

Vetítési távolság - Tele 0,6 m ( 100 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke 1,6
Gyújtótávolság 4,2 mm
Fókusz Kézi
Offset 5,8 : 1

CSATLAKOZÓK
USB kijelző funkció 3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók A típusú USB 2.0 (2x), B típusú USB 2.0, RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), 

Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n, VGA be, VGA ki, HDMI be (2x), S-Video be, MHL, Sztereó 
minidugasz audio kimenet, Sztereó minidugasz audio bemenet (2x), mikrofonbemenet, 
Ujjérintéses interfész, Szinkron bemenet, Szinkron kimenet, Miracast, Remote Desktop 
Connection, USB Interface for keyboard, DVI kimenet (fehértábla)

Okostelefon-csatlakoztatás Ad-hoc / Infrastruktúra

SPECIÁLIS FUNKCIÓK
Biztonság Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Jelszóvédelem, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, 

Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas 
védelem

Jellemzők AV némító csúszka, Automatikus kalibráció, Automatikus bekapcsolás, Automatikus fényerő-
beállítás, Automatikus bemenetválasztás, Beépített hangszóró, CEC-kompatibilis, Testreszabható 
felhasználói logó, Digitális zoom, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, 
Telepítés illesztőprogram nélkül, Két toll támogatása, Egyszerű OSD előbeállítás, Ujjérintés 
támogatás, Kezdőlap, Interaktív, Hosszú fényforrás-élettartam, MHL audio/video interfész, 
Többképernyős interaktivitás, Némító kapcsoló, PC nélküli jegyzetelés, iProjection alkalmazás a 
Chromebookhoz, Remote Desktop Connection, Képernyőtükrözés, Osztott képernyő funkció, 
Táblamegosztási funkció, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható, iProjection alkalmazás

Szín-üzemmódok Tábla, Dinamikus, Fotó, Prezentáció, sRGB, Fehér falitábla

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás 448 Watt, 332 Watt (gazdaságos), 2 Watt (készenléti üzemmódban)
Termék méretei 494 x 437 x 172 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 11,4 kg
Zajszint Normál: 38 dB (A) - Gazdaságos: 27 dB (A)

EGYÉB
Garancia 60 hónap Bevitel vagy 12.000 o

Választható garancia-meghosszabbítás

EB-1470Ui

A DOBOZ TARTALMA

Távvezérlő elemekkel
Vezérlőpanel
CD útmutató
Ujjérintéses elem
Interaktív tollak
Tápkábel
USB-kábel
Fali tartó
Tolltartó
Warranty card
Rövid beüzemelési útmutató
W-LAN egység
Tartalék tollhegyek
Nyomtató



OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
ELPSP02
V12H467040
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
Air Filter - ELPAF43
V13H134A43
Table Mount for Ultra-short-throw Series - ELPMB29
V12H516040

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU V11H876040

Vonalkód 8715946641034

Származási ország Fülöp-szigetek

EB-1470Ui

1.  – Az iProjection alkalmazás és internetkapcsolat
szükséges hozzá – kizárólag IOS és Android eszközökkel
kompatibilis, és fájlmegosztási korlátozások is érvényben
lehetnek. A Miracast™ egyes olyan eszközökön áll
rendelkezésre, amelyek támogatják az Android 4.2+ és a
Microsoft Windows 8.1+ rendszereket. Az Intel® WiDi
használatához Intel® WiDi-képes rendszer szükséges, amely
Microsoft Windows 7+ rendszer futtat.

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

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


