Epson EB-475Wi-projector

DATASHEET

16 W

Optioneel
47cm

80in

Maak elk presentatieoppervlak interactief met deze
breedbeeldprojector van 2600 lumen met ultrakorte
projectieafstand van ’s werelds grootste fabrikant van
interactieve projectoren1.
De Epson-projectoren bereiken een groot geprojecteerd beeldformaat van
maximaal 100 inch/254 cm, volledig interactief tot in de hoeken, en kunnen een
beeld van 80 inch/203 cm projecteren vanaf een afstand van slechts 47 cm.
Opmerkingen of aanvullingen kunnen worden gemaakt en opgeslagen met de
ingebouwde annotatiehulpprogramma’s, en de twee digitale pennen bieden totale
controle over het projectiegebied. Dankzij het ontwerp met ultrakorte projectie
kunnen docenten en studenten aantekeningen maken zonder een schaduw over
het beeld te werpen.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
•P
 resenteren in breedbeeld en met
ultrakorte projectieafstand
• Maak elk presentatieoppervlak interactief
• Compleet interactief pakket: projector,
twee digitale pennen, ingebouwde
software, wandbeugel
• Ingebouwde interactieve functionaliteit
voor het annoteren van presentaties
zonder pc-aansluiting
• De twee digitale pennen kunnen gelijktijdig
gebruikt worden
• Vier verschillende bevestigingsposities

De projector is snel en eenvoudig te installeren en gebruiken, waardoor
kostbare lestijd wordt bespaard. Docenten hoeven het apparaat alleen maar
in te schakelen en aan te sluiten; er is geen opwarmtijd nodig, het beeld wordt
automatisch gekalibreerd en er is een ingebouwde luidspreker. Docenten hoeven
hun pc zelfs niet aan te zetten, want de projector heeft ingebouwde interactiviteit
met een ‘instant annotatie’-hulpprogramma, zodat op elke geprojecteerde
achtergrond of video kan worden getekend.
De interactieve pennen van Epson reageren nu sneller en zijn gebruiksvriendelijk
dankzij de nieuwe ‘hover’-functie die nauwkeurig de positie van de pen
detecteert, wanneer deze geen contact heeft met het projectieoppervlak. Met
de nieuwe dubbele pennen kunnen een docent en student of twee studenten
gelijktijdig werken.
De projectoren zijn heel eenvoudig te installeren, zonder stuurprogramma’s4. Dankzij
de verbeterde offset wordt het beeld bijna direct onder de projector geprojecteerd,
voor een gemakkelijke installatie en betere integratie in het leslokaal.

EB-475Wi interface

Epson EB-475Wi
PRODUCTSPECIFICATIES

OPTIONELE ACCESSOIRES

PROJECTIETECHNOLOGIE

3LCD-technologie

RESOLUTIE

WXGA – 1280 × 800 (beeldverhouding 16:10)
Tot 1080p

LICHTRENDEMENT VAN WIT LICHT2
normaal/spaarstand

2600/1800 lumen

LICHTRENDEMENT VAN GEKLEURD
LICHT2 normaal/spaarstand

2600/1800 lumen

CONTRAST

3000:1

PROJECTIEFORMAAT

60 tot 100 inch

PROJECTIE-AFSTAND

74-inch scherm: 0,43 m

PROJECTIEVERHOUDING

0,27:1

ZOOMVERHOUDING

Digitaal × 1,0–1,35

KEYSTONE-CORRECTIE

Handmatig verticaal & horizontaal ± 5°

LENSTYPE
F-nummer
Brandpuntsafstand
Offset
Scherpstelling

1,80
3,71 mm
5,8:-1
Handmatig

LAMP
Levensduur (normaal/spaarstand)
Type

3.000/4.000 uur
190 W UHE (ELPLP71)

AANSLUITMOGELIJKHEDEN
Video-ingang
Audio-ingang
Computeringang
Bedieningsingang
Ingang USB-gegevensopslag
3-in-1 USB-weergave
Digitale ingang
Ingang Epson USB-visualiser
Computeruitgang
Audio-uitgang
Microfooningang
Draadloze verbinding

1 × RCA, 1 × S-Video, 2 × component (via D-sub 15-pins), 1 × HDMI
2 × stereo mini-jack, 1 × RCA, 1 × HDMI, 1 × USB 2.0 type B
2 × D-sub 15-pins (RGB), 1 × USB 2.0 type B, 1 × HDMI
1 × RJ-45, 1 × USB 2.0 type B, 1 × RS232C
1 × USB 2.0 type A
1 × USB 2.0 type B
1 × HDMI
ELPDC06 (directe aansluiting via USB A)
1 × D-sub 15-pins (RGB)
1 × stereo mini-jack
1 × stereo mini-jack
Optioneel (802.11 b / g / n): 1 × optionele draadloze LAN-unit (ELPAP07)

GEAVANCEERDE FUNCTIES
Beveiliging
Bediening
Bevestigingspositie
EasyMP-functies
Display

Opening voor hangslot en beveiligingskabel, Kensington-slot, wachtwoordbeveiliging,
slot voor draadloze LAN-eenheid, obstakeldetector
Direct aan/uit, onmiddellijk uitschakelen
Plafondbevestiging voor, plafondbevestiging achter3, projectie op tafelbladen voor,
projectie op tafelbladen achter3, bureau voor, bureau achter3
EasyMP Network Projection, EasyMP Network & Control, eenvoudige interactieve
functie, Message broadcasting, Crestron RoomView
8 kleurenmodi: dynamisch, presentatie, bioscoop, foto, sport, sRGB, schoolbord,
witbord

TALEN

35 talen, waaronder: Engels / Frans / Duits / Italiaans / Spaans / Nederlands /
Portugees / Russisch / Zweeds / Bulgaars / Pools / Hongaars / Tsjechisch / Slowaaks /
Roemeens / Kroatisch / Sloveens / Oekraïens / Grieks / Turks / Arabisch / Hebreeuws

GELUIDSNIVEAU (normaal/spaarstand)

35/28 dB

GELUID

Luidspreker 1 × 16 W

GEWICHT

5,4 kg

AFMETINGEN (B×D×H)

367 × 375 × 181 mm

STROOMVERBRUIK
Normaal/spaarstand
Stand-by

275 W/215 W
0,27 W

GARANTIE

2 jaar op hoofdeenheid, 1 jaar op lamp
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LOGISTIEKE PRODUCTINFORMATIE
SKU-CODE

V11H453040

STREEPJESCODE

8715946495675

INHOUD VAN DE DOOS

Hoofdeenheid, wandmontage, voedingskabel (4,5 m), afstandsbediening met batterijen,
sticker wachtwoordbeveiliging, cd-rom met Epson-projectorsoftware,
gebruikershandleiding, eenvoudige interactieve pen × 1 A & × 1 B, AAA-batterijen × 2,
penlade, USB-kabel (5 m), projectorsoftware voor eenvoudige interactieve functie

BRUTOGEWICHT

17,50 kg

AFMETINGEN VAN DE DOOS (L×B×H)

808 × 441 × 251 mm

Epson Europe BV – Vestiging België
Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

• Eenvoudige interactieve pen A (oranje)
  V12H522001
(ELPPN03A)
• Eenvoudige interactieve pen B (blauw)
  V12H523001
(ELPPN03B)
• Bedienings- en aansluitkast
  V12H443040DA
(ELPCB01)
• Actieve luidsprekers × 2
  V12H467040DA
(ELPSP02)
• Epson Desktop Visualiser
  V12H377040
(ELPDC11)
• Epson USB Visualiser
  V12H321003
(ELPDC06)
• Montage voor projectie op tafelbladen
  V12H516040
(ELPMB29)
• Plafondbevestiging
  V12H003B23
(ELPMB23)
• Reservelamp
  V13H010L71
(ELPLP71)
• Luchtfilter
  V13H134A40
(ELPAF40)
• Draadloze LAN-eenheid
V12H418P13
(ELPAP07)
• USB-stick voor snelle draadloze 		
verbinding
  V12H005M08
(ELPAP08)

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.

Creëer een perfecte onderwijsomgeving met Epsonrandapparatuur. Schaf ook de ELPCB01 bedieningsen aansluitkast aan voor eenvoudige toegang tot
schakelaars. Ook is er de optie om een visualiser
en luidsprekers op de projector aan te sluiten voor
de complete Epson-onderwijsoplossing.
Bron: Futuresource Consulting Limited,
www.futuresource-consulting.com
2	
Op ISO 21118 gebaseerde meting
3	
Interactieve functies worden in deze projectiestanden
niet ondersteund
4	
Stuurprogramma’s vereist voor aansluiting op Mac
1	

