Spreek tot de verbeelding van uw leerlingen en
studenten en breng elke les tot leven met heldere,
interactieve presentaties. Deze serie projectoren
met ultrakorte afstandsprojectie zet elk plat
oppervlak om in een interactief whiteboard*1.

Epson EB-5-serie

BRENG LESSEN
TOT LEVEN

TWEE INTERACTIEVE
PENNEN

PROJECTEER
TOT 100 INCH*

COLOUR LIGHT
OUTPUT (CLO)*7

BREEDBEELDRESOLUTIE
HD-READY*

WLAN-FUNCTIE
IEEE 802.11 b/g/n
(optioneel)

HDMI-INGANGEN

INTERACTIEF VIA
FINGER-TOUCH

ULTRAKORTE
PROJECTIEAFSTAND

INGEBOUWDE
LUIDSPREKER 16 W

EB-5-serie
De EB-5-serie is een multifunctioneel en interactief leermiddel waarmee docenten
interessante en pakkende presentaties kunnen geven die tot de verbeelding van
hun leerlingen en studenten spreken. Dankzij de nieuwe finger-touch functie is
echte interactie mogelijk*1, terwijl met het ontwerp met ultrakorte projectieafstand
schaduwen en verblindend licht tot een minimum beperkt blijven.
–	Geef levendige presentaties dankzij de 3LCD-technologie van Epson, die een gelijke White en Colour
Light Output levert voor heldere beelden en levendige kleuren, en kleuren die drie keer helderder zijn
vergeleken met toonaangevende projectoren van de concurrentie*3
–	Maak gemakkelijk aantekeningen op presentaties met de finger-touch functie*2 of met behulp van
twee pennen met afzonderlijke kenmerken*1, of via interactiviteit met één pen*1
–	Maak grote impact dankzij de grootte van het geprojecteerde beeld, dat interactief is tot in de hoeken*1
–	Handig presenteren dankzij aantekeningen zonder pc
–	Een compleet interactief pakket inclusief de Easy Interactive Tools-software en een wandbeugel;
een interactief whiteboard is niet vereist
–	Profiteer van een langere levensduur van de lamp dankzij de eco-modus, dynamische besturing
en automatische aanpassing van de helderheid
–	Deel content draadloos vanaf een groot aantal smart devices met de iProjection-app*4
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Maak direct op het scherm aantekeningen
met de nieuwe finger-touch technologie

Bedienings- en aansluitpaneel
voor bedieningsgemak

Epson
EB-585Wi

Digitaal

Afmetingen
B × D × H (mm)

Gewicht (kg)

Energieverbruik
(aan/economy/stand-by)

Geluid
(standaard/economy) (dB)

Luidspreker

Keystone-correctie
(horizontaal/verticaal)

Zoomverhouding

F-waarde lens (F)
Brandpuntsafstand (f) (mm)

4000/
6000

Throw-verhouding

3300/
1900

Beeldformaat (diagonaal)
(inch)

Levensduur lamp (uren)
(standaard/economy)

Epson
EB-595Wi

White en Colour
Light Output (CLO) (lumen)
(standaard/economy)

Contrastverhouding

Resolutie/beeld

Technologie

EB-5-serie

358 W/
270 W/
0,33 W

5,5
Epson
EB-575Wi

2700/
1500

WXGA
1280
× 800
16:10
3LCD

5000/
10.000

60 –
100

318 W/
230 W/
0,33 W

0,27:1

F1,8
f3,71

10.000:1

1 – 1,35
Digitale
zoom

±3°

16 W

367 ×
375 ×
155

35/28

Epson
EB-585W

3300/
1900

4000/
6000

358 W/
270 W/
0,33 W

Epson
EB-575W

2700/
1500

5000/
10.000

318 W/
230 W/
0,33 W

Epson
EB-580

3200/
1900

4000/
6000

358 W/
270 W/
0,33 W

Epson
EB-570

XGA
1024
× 768
4:3

2700/
1500

5000/
10.000

56 –
93

0,31:1

Finger-touch en twee pennen
Gebruik uw vingers om rechtstreeks op het scherm aantekeningen te maken. De interactieve pennen van
Epson reageren nu nog beter en zijn nog gebruiksvriendelijker. Met de nieuwe dubbele pennen kunnen
een docent en student of twee studenten gelijktijdig werken met behulp van verschillende penkenmerken.

318 W/
230 W/
0,33 W

5,3

HDMI
×2

Easy Interactive Tools,
EasyMP Monitor,
EasyMP Multi
PC Projection,
EasyMP Network
Projection

•

USB 2.0
type B ×1
(muis, toetsenbord,
interactief),
RS232C,
D-sub 9-pins ×1,
mini-jack ×2,
USB 2.0 type A×1
(voor firmwareupgrade)

Digitaal:
HDMI ×2,
analoog:
D-sub15 Dsub15 ×2 3 × stereo
×2
(RGB/Y/Cb/Cr), mini-jack
RCA ×1
(composiet),
S-video ×1

Garantie

Meegeleverde software

Audio

Computer

Draadloos LAN

Bekabeld LAN

Connectors
(output)

Bediening

USB-display

Audio

Video

Computer

Connectors
(input)

Projector:
24 maanden
Carry-in

USB type A ×1
(speciaal voor
D-Sub15- 1 × stereo
RJ45 ×1
WLAN-eenheid*5)
pins ×1*6 mini-jack
(100 Mbps)
(ondersteunt IEEE
802.11b/g/n)

Lamp:
12 maanden
of 1000 uur

EasyMP Monitor,
EasyMP Multi
PC Projection,
EasyMP Network
Projection

•

Connectiviteit

Legende
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Finger-touch in*2
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Accessoires
Epson biedt een ruime keuze aan accessoires, waaronder reservelampen, actieve luidsprekers en wandbeugels. Het volledige
assortiment
en
wandbeugels.
vindt u
Het
opvolledige
http://www.epson.nl
assortiment vindt u op www.epson.nl of www.epson.be

Optionele accessoires
ACCESSOIRE

SKU-CODE

ACCESSOIRE

SKU-CODE

Interactieve
pen
ELPPN04A/ELPPN04B

Desktop
Visualiser
ELPDC20

Beugel voor projectie
op tafelbladen
ELPMB29

Reservelampen
ELPLP79/ELPLP80

V12H666010/V12H667010

V12H500040

V12H516040

V13H010L79/V13H010L80

Luchtfilter
ELPAF40

Externe
luidsprekers
ELPSP02

Bedienings- en
aansluitkast
ELPCB02

WLAN-adapter
ELPAP07

V13H134A40

V12H467040

V12H614040

V12H418P13

Kwaliteitsbeelden
De 3LCD-technologie van Epson staat garant voor hoogwaardige beelden met een gelijke White en
Colour Light Output voor levendige kleuren en heldere beelden, zelfs bij daglicht, en kleuren die drie keer
helderder zijn dan die van toonaangevende projectoren van de concurrentie*3. De WXGA-resolutie, die
overeenkomt met de resolutie en beeldverhouding van de meeste laptopschermen, en de HDMI-ingang
betekenen dat leerlingen en studenten profiteren van scherpe en helder geprojecteerde beelden.

Bespaar tijd
Aansluiten en inschakelen - zonder opwarmtijd. En dankzij de whiteboard-modus voor het maken van
aantekeningen zonder pc, hoeven docenten hun computer niet eens aan te zetten. Voor de interactieve
functie hoeven geen drivers te worden geïnstalleerd en deze wordt automatisch gekalibreerd. Een
wandbeugel wordt meegeleverd. Het is dus eenvoudig om aan de slag te gaan.

Draadloze projector
Dankzij de draadloze mogelijkheden kunt u eenvoudig content weergeven vanaf een groot aantal smart
devices met de iProjection-app*4.

Meer controle en samenwerking
Dankzij de moderator-functie kunnen docenten en leerlingen en studenten op makkelijke wijze gelijktijdig
content delen. Docenten behouden volledige controle, want ze kunnen kiezen wanneer een leerling of
student content mag weergegeven. Ideaal voor interactie in een omgeving waarin wordt samengewerkt
tussen docenten en leerlingen of cursisten.
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*Alleen EB-595Wi, EB-585Wi, EB-575Wi, EB-585W en EB-575W. *1Alleen EB-595Wi, EB-585Wi en EB-575Wi. *2Alleen EB-595Wi. *3Vergeleken met toonaangevende DLP-projectoren met één chip
bedrijven en het onderwijs, gebaseerd op NPD-data uit voor de periode juli 2011 tot en met juni 2012. Kleurhelderheid (Colour Light Output) gemeten conform IDMS 15.4. Kleurhelderheid (CLO) kan
variëren, al naar gelang de gebruiksomstandigheden. Ga voor meer informatie naar www.epson.nl/clo *4iProjection-app is verkrijgbaar voor iOS en Android. *5De draadloze LAN-eenheid ELPAP07 is
een optionele accessoire. *6Geschikt voor de ingangsterminal van de computer. *7Alleen de EB-595Wi, EB-585Wi en EB-585W.
Alle specificaties zijn voorlopig en kunnen worden gewijzigd.

Niet alle producten zijn verkrijgbaar in alle landen.
Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl of www.epson.be
Epson Europe BV – Vestiging België
Belgicastraat 4 – Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
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.

