Epson EB-1400Wi-reeks

HOUD UW VERGADERINGEN
LEVENDIG
projecteren tot
aantekeningen
van meerdere
gebruikers

afdrukken, opslaan en delen

ENGINEERED
FOR BUSINESS

GEÏNTEGREERD,
INTERACTIEF SYSTEEM
VOOR VERGADERRUIMTEN

Projecteer van zeer
dichtbij beelden op
een groot scherm tot
maximaal 100 inch

Bespaar installatietijd
dankzij snelle
draadloze verbinding

Maak direct op
het geprojecteerde
beeld aantekeningen
met twee pennen
*1

Geef uw bedrijf een heel nieuwe dimensie met het interactieve alles-in-één
systeem voor vergaderruimten van de wereldwijde marktleider in
projectoren*1. De Epson EB-1400Wi-reeks stimuleert samenwerking
en productiviteit met zijn combinatie van ultrakorte afstandsprojectie,
interactieve whiteboard- en papieren flip-overfuncties en meer in één
apparaat.

Met de iProjectionapp kunnen
draadloos
beelden worden
geprojecteerd vanaf
mobiele apparaten
met iOS (4.2 of hoger)
en AndroidTM*7
Sla presentaties/
notulen en meer
direct op een
USB-stick op

De complete geïntegreerde oplossing
Leg inhoud vast vanaf externe bronnen, deel informatie en voeg deze
samen via interactieve projectie en de eenvoudige interactieve tools
van Epson. Profiteer vervolgens van de doeltreffende functies voor
het opslaan, afdrukken of e-mailen van inhoud.

Verzend
presentaties/notulen
en meer rechtstreeks
per e-mail

Een nieuwe manier van presenteren

Druk de
vergaderingsmemo
onmiddellijk vanaf
de projector af

Deze projectoren met ultrakorte projectie voorkomen verblindend
licht en schaduwen en leveren perfecte beelden. Eenzijdige
presentaties behoren tot het verleden, want uw publiek is veel
nauwer betrokken dankzij mogelijkheden om aantekeningen
te maken in real-time en deelname vanaf meerdere locaties.
Eenvoudig te installeren en gebruiken
Meerdere apparaten en complexe training zijn niet langer vereist.
Deze projectoren zijn zeer gebruiksvriendelijk van A tot Z. U kunt
ze gemakkelijk in elk soort ruimte installeren en verbinden met
een groot aantal bronnen, waaronder pc's, mobiele apparaten,
draadloze kantoornetwerken en USB-sticks.

Digitale werkstroom
Met het digitale en interactieve
Epson EB-1400Wi-systeem is het
publiek onlosmakelijk verbonden
met de presentatie, wordt discussie
gestimuleerd en kunnen ideeën worden
toegevoegd, opgeslagen en gedeeld.
Het resultaat is een zeer soepel
verlopende digitale werkstroom.
–	Projecteer grote, heldere en kleurrijke
beelden zonder schaduwen of
verblindend licht
–	Maak aantekeningen en verbeter
presentaties met de twee interactieve
pennen
–	Maak een elektronische flip-over en
profiteer van de mogelijkheden voor het
toevoegen, kopiëren en verwijderen van
pagina's tijdens gezamenlijke bespreking
van de inhoud
–	Druk documenten direct lokaal of op een
netwerkbron af
–	Sla opgeslagen inhoud lokaal op een
USB-stick of op een netwerklocatie op,
of deel deze per e-mail
–	Neem controle over alle aspecten van
presentaties en beheer documenten
met het bedieningspaneel

Maak elk vlak oppervlak interactief
Maak een helder en interactief projectieoppervlak
van 100 inch op een muur of een tafelblad en zorg
voor een ideale omgeving voor samenwerking.
–	Interactieve pen levert ook muisbediening
–	Kies uit een groot aantal interactieve hulpmiddelen
–	Compatibel met vrijwel elke softwaretoepassing
op pc's
–	Vier bevestigingsposities (muur-,
plafond-, bureaublad- en tafelprojectie)

SOEPELE DIGITALE WERKSTROOM
Met de Epson EB-1400Wi-reeks vloeit de informatie helder en soepel van het scherm naar het publiek,
dat het onderwerp nader kan bespreken en verder kan ontwikkelen met behulp van de interactieve functies.
Het resultaat kan via USB worden opgeslagen, per e-mail worden verzonden of worden afgedrukt.

De Epson EB-1400Wi-reeks biedt een geïntegreerd en interactief digitaal systeem voor
vergaderruimten waarmee persoonlijke communicatie in real-time mogelijk is, zonder
dat deelnemers naar een andere locatie moeten reizen. Kies hoe, wanneer en waar
u informatie wilt delen en garandeer een doelmatig gebruik van tijd, geld en personeel.

Videovergaderingen
Deel informatie en betrek het publiek bij uw presentaties door gegevens vanaf
een pc te projecteren terwijl u tegelijkertijd een videovergadering houdt op
hetzelfde scherm.
–	Communiceer met andere locaties terwijl iedereen dezelfde informatie bekijkt
–	Vergroot betrokkenheid en begrip door visueel contact te leggen met collega's

Gedeeld scherm
Projecteer beelden vanuit twee invoerbronnen tegelijk, die zeer helder overkomen
dankzij een schermgrootte tot maximaal 100 inch.
–	Voeg interactiviteit toe aan bedrijfsvergaderingen met toepassingen zoals
Microsoft Office Excel, Word en PowerPoint*2
–	Vergelijk en bespreek informatie uit verschillende bronnen tegelijk

Inhoud draadloos geleverd
Toon inhoud draadloos vanaf een pc of mobiel apparaat en deel probleemloos
informatie
–	Met EasyMP-netwerkprojectie kunnen gebruikers inhoud op een pc draadloos en direct
via de projector weergeven en controle via muisbediening behouden
–	Sluit mobiele apparaten met iOS/Android aan en geef de inhoud erop weer. Met de
iProjection-app kunnen gebruikers inhoud op mobiele apparaten rechtstreeks via de
projector laten weergeven
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–	Werk samen en maak aantekeningen vanaf externe locaties
–	Op het beeld kunnen aantekeningen worden gemaakt vanaf maximaal vier locaties,
met één pen per locatie
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Deel één pc-scherm met maximaal vier projectoren met netwerkverbinding.
Aantekeningen afkomstig van een van de vier projectoren worden weergegeven
via de andere drie apparaten dankzij de EasyMP-netwerkprojectiesoftware
waarmee inhoud en interactieve functies kunnen worden gedeeld.

Sy

n

pa

Ja

Multilocatiefunctie

Projectie met ultrakorte
afstand
Eenvoudige installatie,
geen schaduw of
verblindend licht
Gemakkelijke installatie
en gebruik
Flexibele functies en intuïtieve
software zorgen voor
eenvoudige bediening en
gericht delen van informatie

Intelligent presentatiesysteem
De EB-1400Wi-reeks ondersteunt
een volledig digitale werkstroom
en combineert de voordelen
van projectoren met ultrakorte
projectieafstand, interactieve
whiteboards en papieren flip-overs
in één geïntegreerd systeem

OPSLAAN

Weinig onderhoud
Lage exploitatiekosten
(TCO (Total Cost of Ownership)
Lamp met lange levensduur
tot max. 4000 uur*3
Onderhoudsintervallen tot max. 5000 uur*4
Niet wachten, geen opwarmtijd
Snel opstarten en onmiddellijk
uitschakelen
Bekabelde/draadloze
connectiviteit
Dankzij flexibele
aansluitingen is
informatie delen
eenvoudig

Informatie intelligent delen
Geef inhoud van een groot aantal bronnen weer
en sla uw bestanden op als PDF op een USB-stick
of een netwerklocatie, druk ze af of verstuur
ze per e-mail.

TABLET

Samenwerken staat centraal
Gegevens vastleggen, samenstellen,
samenvoegen en delen ter ondersteuning
van doeltreffende samenwerking

PC

USB

AFDRUKKEN

Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel
Met één druk op een knop inschakelen/bron
zoeken/inhoud vastleggen van een externe bron/
inhoud (lokaal of op een netwerklocatie) opslaan.

SCANNEN

E-MAILEN

GEAVANCEERDE FUNCTIES

PRODUCTOVERZICHT

Specificaties

Geïntegreerde zakelijke oplossingen
Epson
EB-1400Wi

Epson
EB-1410Wi

Twee interactieve pennen
Voeg vrijheid en betrokkenheid toe
aan zakelijke presentaties met digitale
interactieve pennen waarmee u op het
scherm kunt 'schrijven'.

Belangrijkste kenmerken
Lichtopbrengst van wit en gekleurd
licht (CLO)

2600

3100

WXGA
1280×800

WXGA
1280×800

Minder schaduwen tijdens het gebruik
dankzij de technologie met ultrakorte
projectieafstand

•

•

Groot geprojecteerd beeld (tot 100 inch)

•

•

Interactief presentatieoppervlak met twee
pennen

•

•

Ingebouwde interactieve functie biedt
een digitale flip-over of mogelijkheden
om aantekeningen te maken op content
zonder aangesloten pc

•

•

Open PDF-bestanden of importeer inhoud
van een documentencamera of scanner

•

•

Projecteer beelden draadloos vanaf een pc
met EasyMP-netwerkprojectie of vanaf een
mobiel apparaat met de iProjection-app
voor iOS/Android

•

•

Projecteer gegevens en video tegelijkertijd
op een gedeeld scherm

•

•

Gemaakte inhoud afdrukken, opslaan
of e-mailen*5

•

•

Deel pc-inhoud met maximaal vier
systemen op verschillende locaties

•

•

Bedieningsgemak dankzij bedieningsen aansluitpaneel

•

•

Automatische kalibratie en automatische
resolutiedetectie

•

•

Snel opstarten en onmiddellijk uitschakelen

•

•

Opties
USB Visualiser

Optioneel

Optioneel

Tafelbevestiging

Optioneel

Optioneel

•

•

Resolutie

Installatie
Oplossing op maat met wandbeugel

Bedieningspaneel
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*1Futuresource Consulting Ltd. *2Microsoft Office Excel, Word en PowerPoint zijn geregistreerde
handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. *3Verwachte
levensduur van de lamp als projector in ecomodus wordt gebruikt. *4Wanneer gebruikt in de normale
kantooromgeving (de hoeveelheid zwevende stofdeeltjes: 0,04-0,2 mg/m3). Gebaseerd op de eigen
testresultaten van Epson. *5Inhoud kan worden opgeslagen als PDF of als PNG-bestand van één
pagina. Bestanden kunnen lokaal worden opgeslagen op een USB-stick of in een vooraf opgegeven
netwerkmap. *6Alleen voor Windows® en Linux®; voor Mac® is een driver vereist. *7Android is een
handelsmerk van Google Inc

Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson-europe.com
Epson Europe BV – Vestiging België
Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

–	Snelle reactietijd; beweging wordt
zelfs bij 'hover'-functie gedetecteerd
–	Voorzie geprojecteerde beelden
van aantekeningen met of zonder
aangesloten pc en sla inhoud lokaal
of op het netwerk op*5
–	Licht, compact en gebruiksvriendelijk
–	Twee pennen voor het maken van
gelijktijdige aantekeningen
–	Geen drivers vereist*6

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Alle afbeeldingen zijn uitsluitend bedoeld ter illustratie.

Neem vanaf één locatie en met één knop
controle over het EB-1400Wi-systeem
met dit veelzijdige en multifunctionele
bedieningspaneel.
–	Plaats op een tafel of op de wand
–	Systeem- of batterijvermogen
–	Sluit printer/scanner aan en lees
gegevens van een USB-geheugenstick
–	Zoek beschikbare invoerbronnen
–	Selecteer de whiteboard-modus
–	Inhoud vastleggen, afdrukken of opslaan

Compatibele printers
Voeg afdrukken in hoge kwaliteit toe
met de WorkForce Pro 4000-reeks.
–	Afdrukken, scannen en kopiëren
met één apparaat
–	Waar voor uw geld met afzonderlijke
inktpatronen
–	Compact formaat
–	Gemakkelijke integratie in zakelijke
afdruknetwerken

