DATASHEET

EB-695Wi

HD-kompatibel, innovativ utbildningslösning med en stor, skalbar
bildstorlek på upp till 100 tum, utformad att förbättra
samarbetsinriktad inlärning.
EB-695Wi-projektorn har en ljusstyrka på hela 3 500 ANSI lumen och HDkompatibelWXGA-upplösning. Dess design för ultrakorta projiceringsavstånd gör att du
kan visa stora bilder på mycket kort avstånd med minsta möjliga skuggor och reflexer.
Denna nya projektor ger en optimal interaktivitet genom att kombinera pekfunktion och
två interaktiva pennor. Ett kontrastförhållande på 14 000:1 och en HDMI-ingång innebär
att eleverna får skarpa och klara bilder.
Hög ljusstyrka och bildkvalitet
Epsons 3LCD-teknik garanterar högkvalitativa bilder med lika hög ljusstyrka för vitt och
färgat ljus, vilket ger intensiva färger och ljusstarka bilder även i dagsljus, samt tre gånger
klarare färger än ledande konkurrerande projektorer1. Med en skalbar bildstorlek på upp
till 100 tum kan två typer av innehåll visas med delad bild utan att du behöver
kompromissa med kvaliteten.
Touch-funktion och två pennor
Använd dina fingrar för att anteckna direkt på bilden. Epsons interaktiva pennor är nu
ännu mer responsiva och lättanvända än tidigare. Eftersom det nu finns två pennor kan
lärare och elev eller två elever arbeta samtidigt med olika attribut.
Mycket driftsäker
Projicera längre med ökad driftsäkerhet och en lampa som räcker upp till hela 10 000
timmar i eco-läge.
Interagera och förbättra inlärningen
Projektionsprogrammet går att använda på flera datorer, så att läraren och eleverna kan
dela med sig av sitt material samtidigt. Med moderatorfunktionen har läraren fullständig
kontroll och kan välja vilket innehåll som visas. Kombinera två projektorer för att skapa en
enda stor, interaktiv bild. Funktionen för delad bild gör att lärarna visa två olika typer av
innehåll samtidigt, till exempel ett lektionsschema från en dator och stillbilder eller
videoklipp från en dokumentkamera.
Trådlös funktion (tillval)
Vår iProjection-app gör att du enkelt kan visa trådlöst innehåll från ett stort antal smarta
enheter och Google Chromebooks2.

VIKTIGA FUNKTIONER
Upp till 100 tums bild och en enastående
kvalitet
HD-kompatibel WXGA-upplösning med
Epsons 3LCD-teknik
Touch-funktion och två pennor
Använd dina fingrar för att anteckna direkt på
bilden
Mycket driftsäker
Ökad driftsäkerhet och längre livslängd för
lampan
Interaktivitet för flera bilder
Kombinera två projektorer för att skapa en
enda stor, interaktiv bild
Trådlös anslutning som tillval
Gör att innehåll kan visas trådlöst från en
mängd olika enheter

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EB-695Wi

TEKNIK
Projection System

3LCD Technology

LCD Panel

0,59 inch with D9

LEVERANSOMFATTNING

IMAGE
Färgstyrka

3.500 Lumen- 2.900 Lumen (ekonomi)

Vitstyrka

3.500 Lumen - 2.900 Lumen (ekonomi) i enlighet med ISO 21118:2012

Upplösning

WXGA, 1280 x 800, 16:10

Kontrastförhållande

14.000 : 1

Native Contrast

300 : 1

Lampa

250 Watt, 5.000 h Livslängd, 10.000 h Livslängd (i sparläge), 9.000 h Livslängd (i sparläge)

Trapetskorrigering

Manuell vertical: ± 3 °, Manuell

Färgåtergivning

Upp till 1,07 miljarder färger

OPTIK
Projektionsförhållande

0,28:1

Zoom

Digital, Factor: 1 - 1,35

Projektionsstorlek

60 inches - 100 inches

Projektionsavstånd vidvinkel 0,4 m ( 60 inch screen)

Interaktiva pennor
Strömkabel
Fjärrkontroll inkl. batterier
SMART Notebook software entitlement
booklet
USB-kabel
Touch enhet
CD Manual
Pennfack
Snabbstartsguide
Vägghållare
Warranty card
Användarhandbok (CD)

Projektionsavstånd tele

0,6 m ( 100 inch screen)

Projection Lens F Number

1,6

Fokuslängd

3,76 mm

Fokus

Manuell

Aktiva högtalare – ELPSP02

Offset

6:1

V12H467040

OPTIONAL ACCESSORIES

Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040

CONNECTIVITY
USB-displayfunktion

3 i 1: bild/mus/ljud

Lamp - ELPLP91 - EB-68x/69x (250W)

Anslutningar

USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T),

V13H010L91

Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (valfritt), VGA in (2x), VGA ut, HDMI in (3x), Komposit in, RGB in

Air Filter - ELPAF49 - EB-67x/68x/69x

(2x), RGB ut, MHL, Stereominitele ljudutgång, Stereominitele ljudingång (3x), mikrofoningång,

V13H134A49

Synk. in, Synk. ut

Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi

Epson iProjection App

V12H773010

Ad-hoc/infrastruktur

Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010

ADVANCED FEATURES
Interaktivitet

Wireless LAN Adapter - ELPAP10

Ja - penna och touch

V12H731P01
ANNAN
Garanti

Replacement Pen Tip - ELPPS03 (Teflon)
36 Månader Inlämning eller 8.000 h, Lampa: 12 Månader eller 1.000 h

V12H775010

Garantiförlängning finns som tillval

Replacement Pen Tip - ELPPS04 (Felt)
V12H776010

LOGISTIKINFORMATION
SKU

V11H740040

Streckkod

8715946605135

Tillverkningsland

Filippinerna

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Produktinformation: 0771-400135
Support: 0771-400134
Fax Support: 0771-400136
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

1. - Färgljusstyrka (Colour Light Output, CLO) uppmätt i
enlighet med IDMS 15.4. Ljusstyrkan för färgat ljus
varierar beroende på användningsförhållandena. Ledande
Epson 3LCD-projektorer inom företags- och
utbildningssegmentet i jämförelse med ledande DLP
projektorer med en enda krets, baserat på NPD-data mellan
juni 2013 och maj 2014, samt på PMA-forskningsdata för
kvartal 1-3 år 2013. Mer information finns på
www.epson.se/CLO
2. - iProjection-appen finns för Android- och iOS
enheter samt Google Chromebooks.

