DATASHEETS

EB-1460Ui

Een echt toekomstgerichte werkplek ontwikkelen door efficiënte en op
samenwerking gerichte vergaderingen te promoten ten behoeve van
het delen van kennis en communicatie
Voeg interactiviteit toe aan elke vergaderruimte met onze nieuwste projector met
ultrakorte projectieafstand, met finger-touch en twee pennen, een hoge helderheid van
4.400 lumen, Full HD WUXGA-resolutie en externe aansluitmogelijkheden voor meerdere
locaties. De EB-1460Ui met ultrakorte projectieafstand is ontworpen voor het presenteren
van een schaalbaar schermformaat tot maximaal 100 inch om te voldoen aan de
vereisten van de werkomgeving van elk bedrijf.
Tot maximaal 100-inch scherm en uitstekende kwaliteit
Full HD WUXGA-resolutie in combinatie met Epson 3LCD-technologie zorgt voor
hoogwaardige content met levendigere kleuren en helderdere beelden. HDMIconnectiviteit betekent ook dat het publiek kan profiteren van scherpere en helderdere
content die wordt weergegeven in elke vergaderomgeving.
Alles-in-één oplossing voor kantoor
Deze interactieve oplossing voor vergaderruimten combineert de voordelen van flip-overs,
whiteboards en conventionele schermen in één geïntegreerde oplossing voor de
vergaderruimte. Deelnemers aan vergaderingen kunnen de content van whiteboards
bekijken en aantekeningen maken met een groot aantal smart devices, zonder dat
hiervoor speciale apps nodig zijn. Dit zorgt ervoor dat informatie veilig blijft met de
mogelijkheid wachtwoorden toe te voegen aan vergaderingen en notities.
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 collega's gelijktijdig werken met behulp van
verschillende penkenmerken.
Schuivend split-screen
Combineer twee bronnen en projecteer, zoals een videovergadering met meerdere
bronnen en een presentatie, voor een optimale interactie.

KEY FEATURES
Tot 100-inch scherm en uitstekende
kwaliteit
Full HD WUXGA-resolutie met 3LCDtechnologie van Epson
Alles-in-één oplossing voor kantoor
Verschillende kantoorapparatuur in één
apparaat voor interactieve samenwerking
Versterk de integratie en samenwerking
Deel content van een groot aantal apparaten
tegelijk
Finger-touch en twee pennen
Gebruik uw vingers om rechtstreeks op het
scherm aantekeningen te maken
Modus voor het delen van whiteboard
Nodig deelnemers uit en deel aantekeningen
tijdens vergaderingen met anderen

PRODUCT SPECIFICATIONS
TECHNIEK
Projectiesysteem

3LCD-technologie

LCD-paneel

0,67 inch met MLA (D10)

AFBEELDING
Lichtopbrengst gekleurd licht 4.400 Lumen- 2.900 Lumen (spaarstand)
Lichtopbrengst wit licht

4.400 Lumen - 2.900 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO 21118:2012

Resolutie

WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

Contrastratio

16.000 : 1

Native Contrast

300 : 1

Lamp

300 W, 5.000 h Levensduur, 10.000 h Levensduur (in de spaarmodus)

Trapezecorrectie

Handmatig verticaal: ± 3 °, Handmatig horizontaal ± 3 °

Kleurenreproductie

Tot 1,07 miljard kleuren

OPTIEK
Projectieverhouding

0,27:1

Zoom

Digital, Factor: 1 - 1,35

Projectieformaat

70 inch - 100 inch

Projectieafstand

0,4 m ( 70 inch scherm)

groothoeklens
Projectieafstand telelens

0,6 m ( 100 inch scherm)

F-nummer projectielens

1,6

Brandpunt

4,2 mm

Focus

Handmatig

Offset

5,8 : 1

CONNECTIVITEIT
USB-diplay-functie

3 in 1: beeld / muis / geluid

Aansluitingen

USB 2.0 type A (2x), USB 2.0 type B, RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T),
Draadloos LAN IEEE 802.11b/g/n, VGA in (2x), VGA uit, HDMI in (2x), S-Video in, MHL, Stereo
miniconnector audio uit, Stereo miniconnector audio in (2x), microfooningang, Interface met
finger-touch, Synchr. invoer, Synchr. uitvoer, Miracast, Protocol voor Remote Desktop, USB
Interface for keyboard, DVI out (whiteboard)

Smartphone-aansluiting

Ad-hoc / infrastructuur

GEAVANCEERDE FUNCTIES
Veiligheid

Kensington-bescherming, Beveiligd met wachtwoord, Opening voor veiligheidskabel, Slot
voor draadloze LAN-unit, Beveiliging van draadloos LAN, Wachtwoordbeveiliging

Features

AV-schuifregelaar voor dempen, Automatische kalibratie, Automatische aanpassing van
helderheid, Automatische ingangkeuze, Ingebouwde luidspreker, CEC-compatibel,
Aanpasbaar gebruikerslogo, Digitale zoom, Direct inschakelen/uitschakelen, Compatibel met
documentencamera, Installatie zonder stuurprogramma, Ondersteuning voor dubbele pen,
Dynamische lampcontrole, Gemakkelijke OSD-voorinstelling, Ondersteuning voor fingertouch, Startscherm, Interactief, Lamp met lange levensduur, MHL audio/video-interface,
Interactiviteit via meerdere schermen, Muteknop, Aantekeningen maken zonder pc,
Projectieapp voor Chromebook, Protocol voor Remote Desktop, Schermspiegeling, Splitscreen-functie, Whiteboard delen-functie, Geschikt voor draadloos LAN, iProjection-app

Interactiviteit

Ja - pen en finger-touch

Kleurenmodi

Bord, Dynamisch, Foto, Presentatie, sRGB, Whiteboard

ALGEMEEN
Energieverbruik

490 Watt, 400 Watt (spaarstand), 0,5 Watt (in stand-by modus)

OVERIGE
Garantie

36 maanden Binnenbrengen of 8.000 h, Lamp: 12 maanden of 1.000 h
Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

EB-1460Ui
BIJGELEVERDE ACCESSOIRES
Afstandsbediening incl. batterijen
Bedieningspaneel
Handleiding op cd
Eenheid voor finger-touch
Interactieve pennen
Stroomkabel
USB-kabel
Muurhouder
Etui
Warranty card
Quick Start handleiding
Wifi-ontvanger
Vervangende penpunten

OPTIONELE ACCESSOIRES

EB-1460Ui

ELPSP02
V12H467040
Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
Air Filter - ELPAF45
V13H134A45
Lamp - ELPLP92 - EB-69x/14x (268W)
V13H010L92
Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
Table Mount for Ultra-short-throw Series - ELPMB29
V12H516040
Replacement Pen Tip - ELPPS03 (Teflon)
V12H775010
Replacement Pen Tip - ELPPS04 (Felt)
V12H776010

LOGISTICS INFORMATION
SKU

V11H726040

Streepjescode

8715946610283

Land van herkomst

China

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
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.

1. Vergeleken met toonaangevende DLP-projectoren met één
chip voor bedrijven en het onderwijs, gebaseerd op NPD
data voor de periode juli 2011 tot en met juni 2012.
Kleurhelderheid (Colour Light Output) gemeten conform
IDMS 15.4. Kleurhelderheid kan variëren, al naar gelang
de gebruiksomstandigheden. Voor meer informatie gaat u
naar www.epson.nl/clo
2. iProjection-app is beschikbaar op Android- en iOS
apparaten

