Epson Profesyonel Projektör Serisi

PROJEKSİYONUN
GÜCÜ
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PROJEKTÖRDE
DÜNYA LİDERİ
Daha parlak ve daha iyi görsel iletişim sayesinde
işletmenizin farkını ortaya koyun. 4K parlaklık
arttırma teknolojisi ve dünyanın ilk 12.000 lm WUXGA
LCD lazer modelinin de dahil olduğu yeniliklerle3,
profesyonel projektörler serimiz; sınıflarda, yönetim
kurulu odalarında, toplantı odalarında ve oditoryumlarda
maksimum etki elde etmek için tam olarak şirketinizin
ihtiyaç duyduğu şeyi sunuyor.

Harika sunumlar
Ultra hafif mobil projektörlerden geniş ölçekli
kurulum modellerine kadar, eğitimi ve
sunumu neredeyse her ortamda hatırlanabilir,
kolayca erişilebilir ve kısıtlı bütçelere uygun
hale getiren görsel-işitsel araçlar sunuyoruz.
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1 Numara
2001 yılından beri projektör
alanında dünya lideri2

ÜSTÜN
TEKNOLOJİ
En parlak renkler
3LCD teknolojilerimiz, parlak ışıkla
aydınlatılmış odalarda bile canlı ve göz alıcı
görüntüler oluşturmak için yüksek çözünürlük,
parlaklık ve zengin renkleri bir araya getiriyor.
Her Epson projektör tasarımının kalbinde
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Kalitede devrim
bulunan 3 çipli sabit durumdaki optik motor,
1 çipli DLP projektörlere1 göre üç kat daha
parlak olan ve gökkuşağı etkisi olmayan, son
derece etkileyici görüntüler için aynı derecede
yüksek Beyaz ve Renkli Işık Çıkışı sağlar.

Çözünürlüğü verimli şekilde ikiye katlamak
için pikselleri çapraz şekilde 0,5 piksel
kaydırarak Full HD 1080p içeriğinin kalitesini
dijital biçimde yükselten 4K parlaklık arttırma
teknolojisiyle sunumu geleceğe taşıyın.
Bu şekilde izleyicilerin gelişmiş doku,
olağanüstü keskinlik, netlik ve ayrıntı sunan
4K deneyiminin keyfini çıkarmasını
sağlarsınız.

4K parlaklık arttırma

Epson 3LCD teknolojisi – rakip teknolojiden 3 kat
daha parlak1

1 çipli DLP teknolojisini kullanan klasik projektörler

Full HD

Simüle edilmiş görüntüler

Bağlantı

Mobil Bağlantı

İnteraktiflik

İşletmeniz bünyesinde hızlı ve etkin bağlantılar
kurun ve HDBaseT, HDMI, DVI, VGA,
kompozit, komponent video ve kablosuz dahil
olmak üzere çok çeşitli girişlerle ağ üzerinde
interaktif sunumlar yapın.

Kullanımı kolay iProjection Uygulamamızla
iOS/Android™ mobil cihazlardan çok çeşitli
içerikleri doğrudan görüntüleyin ve bunlara
bağlanın.

Çift kalem ve parmak dokunuşu işlemiyle
etkileşimi arttırın. Bir bilgisayara bağlanmaya
gerek kalmadan, Epson görselleştiriciden
USB bellek kartına kadar bir dizi cihazdan
yansıtılan görüntülere not ekleyin.

Basit kurulum

Akıllı sunum

Enerji tasarrufu etkinliği

Lens kaydırma, trapezoid düzeltme, gelişmiş
geometrik düzeltmeler, isteğe bağlı lensler ve
geniş açılı yakınlaştırma işlevlerini içeren
özelliklerle projektörünüzü konumlandırdığınız
her yerde mükemmel yansıtılan bir görüntü
elde edin.

Bilgisayarsız ve kablosuz yapılan
sunumlardan bütün projektör filonuza yönelik
merkezi izleme olanağına kadar birçok farklı
özelliği bünyesinde barındıran akıllı sunum,
ağ ve projektör yönetimi için Epson EasyMP
araçlarıyla kontrolü elinize alın.

Otomatik lamba kısma ve AV sessiz
zamanlayıcı gibi çevre dostu özelliklerle
kullanılan enerji miktarını azaltın ve kısıtlı iş
bütçelerinin karşılanmasına yardımcı olun.
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İŞ YERİNİZ İÇİN EN İYİ
PROJEKTÖR
Epson projektör serisi, bütün işletmelere uyabilecek, her alanda
kullanılabilecek ve her konuda en iyiyi ortaya koyabilecek modelleri
içerir. Her biri, ihtiyaçlarınız için mükemmel projektörü seçmeyi
kolaylaştıran, hedeflenmiş özelliklerin bir kombinasyonuna sahiptir.

HANGİ PROJEKTÖR?
Geniş mekan

Kurulum

Toplantı odaları

Bunlar, en yeni lazer serimizi içeren en güçlü
projektörlerimizdir. Büyük kitlelerin bulunduğu
en geniş mekanlarda dikkat çekici sunumlar
yapmak için tasarlanmışlardır.

Daha geniş odalarda ya da özel sunum
alanlarında çarpıcı görüntüler sunmak
amacıyla geliştirilmiştir. Genellikle eksiksiz
AV ve kontrol sistemlerinin bir parçası
olarak kurulur.

Toplantı odaları için benzersiz etkileşimli
çözümler sunar. Bu projektörler, iş yerlerinde
iş birliğini teşvik edecek birçok özellik içerir.

–	EB-Z10000U Serisi
–	EB-G7000 Serisi
–	EB-L1000 Serisi

–	EB-4000 Serisi
–	EB-1900 Serisi

– EB-1400 Serisi

Gücü ve taşınabilirliği, odalar arasında
kolayca taşınabilen ve sunum yapan farklı
kişiler tarafından paylaşılabilen bu esnek
özellikli projektörlerle birleştirin.

Kolay kablosuz ve bilgisayarsız sunum
özelliklerine sahip, kompakt, sessiz ve güçlü
projektörler.

Taşıması kolay ve kurulumu hızlı olan bu
projektörler, çok kısa bir zamanda olağanüstü
kaliteye sahip görüntüler sunar.

–	EB-X27, W29
–	EB-98H, EB-945H, EB-965H,
EB-955WH

–	EB-1700 Serisi

–	EB-W32, EB-U32

Mobil ve Masaüstü
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HANGİ ÖZELLİKLER?

Çözünürlük

Parlaklık

Daha yüksek çözünürlük; daha keskin ve daha ayrıntılı
bir görüntü için daha fazla sayıda pikselin görüntülenmesi
anlamına gelir. Epson’un en yüksek çözünürlüklü
projektörleri, üstün ayrıntılar için 1080p Full HD
çözünürlüğü (3840x2160) verimli şekilde ikiye katlamak
amacıyla 4K parlaklık arttırma teknolojimizi kullanır.
Projektörlerimiz, kişisel ve kurumsal kullanıcıların özel
ortamlarına uygun, çok çeşitli çözünürlükleri kapsar.

Epson projektörler, 1 çipli DLP projektörlerden üç kat
daha parlak olan, son derece gerçekçi görüntüler ve
zengin renkler için aynı şekilde Beyaz ve Renkli Işık Çıkışı
sunan 3LCD teknolojisini kullanır1.

Kontrast oranı

Bağlanabilirlik

Kontrast oranı, görüntülenebilecek en parlak beyazlar
ile en karanlık siyahlar arasındaki farktır. Yüksek kontrast
oranlarının sunduğu daha beyaz beyazlar ve daha siyah
siyahlar, özellikle karanlık ortamlarda daha fazla ayrıntının
görüntülenebilmesine olanak sağlar. Kontrast oranı çok
düşükse görüntü çok parlak olsa bile ekran görüntünüz
solgun görünecektir.

HDMI, DisplayPort ve SDI gibi modern dijital bağlantılar,
görüntü kalitesinde en iyiyi sunarken, LAN ve Wi-Fi
bağlantıları, esnek ağ iletişimi sağlar. Hatta bilgisayar
olmadan, doğrudan USB belleğinizden ya da akıllı
telefonlardan/tabletlerden sunum yapabilirsiniz.

Gösterim oranı

Görüntü ayarı

Bu, belirli bir yansıtma mesafesinden hangi görüntü
boyutunun oluşturulabileceğini ifade eder. Örneğin,
Epson'un ultra kısa mesafeli projektörleri ekrandan
sadece birkaç inç uzağa konumlandırılabiliyor, bu da
küçük toplantı odaları için idealdir.

Daha geniş görüntü ayarlama, daha küçük odalarda ya da
ekran açılarında bir projektörü konumlandırmak ve yine de
mükemmel görüntüler elde etmek için daha fazla seçenek
sunar. Lens kaydırma, görüntünün yerini değiştiriyor ve
trapezoid düzeltme görüntüyü yeniden şekillendiriyor.

Lens seçenekleri

Ekran aynalama – akış ve paylaşımı

Pek çok projektör, büyük görüntülerin yakın mesafeden
ekrana yansıtılması için motorlu optikler ve hatta ultra
kısa mesafeli lenslerle çok çeşitli ortamlarda kullanıma
uygunluk amacıyla değiştirilebilir hatta farklı lenslerle
kullanılabilir (bütün modellerde mevcut değildir).

Seçilen Miracast ya da Intel® WiDi4 destekli akıllı telefonlar,
tabletler ve bilgisayarlardan kablosuz görüntüler. İki cihazın
görüntü paylaşımı için doğrudan ve eş düzeyde bir Wi-Fi
bağlantısı oluşturmasına ve böylece kablolu bağlantı ya da
ağ bağlantısı olmadan fotoğraflar ve videolar gibi içerikleri
cihazınızdan görüntüleyebilmenize olanak veren bir teknoloji
olan Wi-Fi Direct tabanlı olarak tasarlanmış ve üretilmiştir.

Epson iProjection Uygulaması

İnteraktif

iProjection uygulamamızla iOS ve Android özellikli akıllı
cihazlarınızdaki belgeleri, görüntüleri ve web sayfalarını
doğrudan aktarın. Katılımcıların etkileşimine özgürlük katın,
dijital bir kalem, fosforlu kalem ya da silgiyle notlar ekleyin ve
yansıtılan görüntünün üzerine gerçek zamanlı notlar yazın.

Beyaz bir tahta gerekmeksizin, herhangi bir yüzeyi
interaktif bir çalışma alanı haline getirin. İki kullanıcının
ekranın tamamına aynı anda not eklemesine izin veren
çift kalem etkileşimiyle kitlenize iş birliğiyle öğrenme
deneyimi yaşatın.

Portre modu

Parmak dokunmatik

Dijital tabela uygulamaları için ideal olan bu özellik, portre
boyutunda görüntülerin projeksiyonuna olanak vererek
sunum seçeneklerine esneklik katar.

Nesnelere ekran üzerinde doğrudan notlar eklemek ve
bunları hareket ettirmek için hem hareket denetimini
hem de açıklama ekleme özelliğini destekleyen parmak
dokunuşlu interaktif teknolojiyi kullanın. Bu fonksiyona
özel nitelikler atanabilir ve bu özellik ekranın bütün alanı
üzerinde çalışır.

360 derece işlevsellik
Özel 360º tavan montaj kitiyle zeminleri ve tavanları
da işin içine katın. Bir köşe ya da eğim üzerinde
bile bozulma olmadan yansıtma yaparak ve
şaşırtıcı ortamlarda göz alıcı görüntüler oluşturarak
tabela gösterimi ve tanıtımı geliştirin.
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ÜSTÜN GÖRÜNTÜLER,
EŞSİZ DESTEK*
Epson kurulum projektörleri, geniş bir kurumsal mekan yelpazesinde
ödenen paranın karşılığını veren olağanüstü görüntüler sunmak için
yenilikçi 3LCD teknolojisini kullanır.
Eksiksiz çözümler, uzman hizmet ve yerel satış öncesi/sonrası
destek size tam bir gönül rahatlığı sağlar.
Bu hizmetler aksaklık süresini minimumda tutarak projektörlerinizin yılın 365
günü çalışmasını sağlar. Gerekli olduğunda, adım adım rehberlik ve eğitim
ile hızlı ve etkin ürün değiştirme olanaklarını barındıran destek, hem çevrimiçi
hem de yüz yüze mevcuttur.
Üstün görüntüler, benzersiz hizmet ve kapsamlı destek sayesinde, 2001
yılından bu yana projektörlerde 1 numara olmamızın nedenini anlamak
kolaydır2.
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GENİŞ MEKAN
VE KURULUM
PROJEKTÖRLERİ
Şaşırtıcı parlaklık

Lazer ışığının güvenilirliği

Dahili kamera

12.000 lümene kadar şaşırtıcı Beyaz ve
Renkli Işık Çıkışı özelliğiyle, gün ışığında
bile net, parlak ve renkli görüntüler
oluşturarak izleyicileri hayran bırakın. Büyük
oditoryumlarda bile net ve canlı görüntüler
sunun.

Yeni lazer ışık kaynağımız son derece
güvenilirdir, üstün kalite ve parlaklık sunar.
Gelişmiş filtresi ve toza dayanıklı tasarımı
da size 20.000 saatlik bakım gerektirmeyen
kullanım sunar.

Zaman içerisinde renkleri dengesiz hale
gelen ekranları tespit edin ve dahili kamerayla
rengi otomatik olarak düzeltin. Bu size
minimum bakım gerektiren sabit görüntü
kalitesi sunacaktır ve ayrıca çoklu projektörler
arasındaki ince renk tutarsızlıklarını tespit
etmek için de kullanılabilir.

EB-Z10000U Serisi

EB-L1000 Serisi

EB-G7000 Serisi

En güçlü projektörlerimiz, kamu kuruluşları ve
eğitim kurumlarının oditoryumlarından sergi
salonlarına kadar en zorlu mekanlar için
üstün görüntüler sunmaktadır. Yatay
projeksiyonların ihtiyacı karşılamadığı
zamanlar için portre modu bulunur.

En yeni geniş mekan kurulum
projektörlerimiz, oyunun kurallarını değiştiren
lazer projeksiyon teknolojisine ve 4K parlaklık
arttırma teknolojisine sahiptir ve dünyanın ilk
12.000 lm WUXGA LCD lazer modelini
bünyesinde barındırır3.

Kurumsal, yüksek öğrenim ve dijital tabela
uygulamaları için ideal olan bu modeller,
geniş ölçekli sunumları kolay hale getiriyor.
Özellikler arasında motorlu lensler, 360º
kurulum, bölünmüş ekran ve 4K parlaklık
arttırma teknolojisi yer almaktadır.

–	7.500 ile 11.000 lümen arasında Beyaz ve
Renkli Işık Çıkışı (CLO)
–	XGA ile WUXGA çözünürlüklü geniş ekran
–	Yedi adet birbiriyle değiştirilebilir isteğe bağlı
lens
–	HDMI ile HDBaseT arasında geniş kapsamlı
bağlanabilirlik

–	Rakiplerinden daha güçlü ancak %15
daha küçük ve %10 daha hafif
(EB-L1500U/EB-L1505U)5
–	Neredeyse her mekanda esnek kurulum
–	Tutarlı görüntü kalitesi sağlamak için 360º
kurulum, motorlu lensler ve dahili kamera
–	Basit kurulum, çok uzun bakım döngüsü

–	Neredeyse her mekanda esnek kurulum
–	Bölünmüş ekran, köşe ve eğimli yüzey
projeksiyonu
–	Konum hafızasına sahip ve zamandan
tasarruf sağlayan motorlu lenslerle basit
işlem
–	Optimize siyah renk eşleştirme

LASER
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DAHA KÜÇÜK
MEKAN VE KURULUM
PROJEKTÖRLERİ
Tavan montajı dahil olmak üzere daha kalıcı kurulumlar için
ideal olan projektörlerle işletmenize olağanüstü bir sunum
olanağı kazandırın.
Pek çok gelişmiş seçenek arasından seçiminizi yapın;
kolay kurulum, projektör izleme, kontrol için ağ ve
kablosuz bağlantı için alternatifler, lens seçenekleri
ve gelişmiş trapezoid.

Parlak
Gün ışığında bile net,
canlı renkli görüntüler

5,000:1
Zengin ve net ayrıntılar
için yüksek kontrast oranı
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Esneklik

Basit kurulum

Kolay iş birliği

Projektör ve ekran yerleşiminde esneklik
sağlayın. İster kısa mesafeden ekrana, ister
odanın arkasına yansıtma yapıyor olun,
dikey ve yatay lens kaydırma teknolojisi,
bozulma ya da ölçekleme olmadan yüksek
kaliteli görüntüler, canlı ve keskin metinler
sunmanıza olanak sağlar. Çok işlevli ayar,
dikey eksen üzerinde ±%70 ve yatay eksen
üzerinde ±%38 oranlarına kadar değişir.

Otomatik dikey trapezoid düzeltme özelliği ile
mükemmel görüntüler elde edin. Otomatik
ekran yerleşimi birkaç saniye içerisinde
görüntüyü ekrana uygun hale getirirken,
odak yardımı özelliği projektörü herhangi bir
oda kurulumuna hızlı biçimde kalibre etmek
için bir test şablonu kullanır.

EasyMP Çoklu Bilgisayar Yansıtma özelliğini
kullanarak birden fazla kullanıcı aynı anda
bir projektöre bağlanabilir ve dörde kadar
kullanıcı ekranı tek seferde görüntülenebilir.
Ayrıca iki ayrı kaynak, bölünmüş ekran işlevi
kullanılarak yan yana görüntülenebilir.

EB-4000 Serisi

EB-1900 Serisi

Kolay kurulum için merkezi lens, geniş
görüntü ayarlama, yüksek parlaklık ve
kontrast oranı ile bu projektörler her seferinde
aynı kaliteyi sunar.

Bu kompakt ancak güçlü geniş mekan
projektörleriyle yüksek kaliteli, değer katılan
özellikler ve uygun maliyeti birleştirin.

–	4.000 ile 5.200 Lümen arasında Beyaz ve
Renkli Işık Çıkışı (CLO)
–	XGA ile WUXGA çözünürlüklü geniş ekran
–	Geniş lens kaydırma
–	Geniş yakınlaştırma aralığı
–	Bölünmüş ekran işlevi

–	4.200 ile 5.000 Lümen arasında Beyaz ve
Renkli Işık Çıkışı (CLO)
–	XGA ile WUXGA çözünürlüklü geniş ekran
–	Mükemmel bağlanabilirlik
–	Kablosuz bağlantı
–	Dahili hoparlör
–	1,6× optik yakınlaştırma
–	Yatay ve dikey trapezoid düzeltme
–	Bölünmüş ekran işlevi
–	Ekran aynalama (WiDi/Miracast)4
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TOPLANTI ODASI
ÇÖZÜMLERİ

Yaratın, birlikte çalışın ve paylaşın

Etkileşimli ve ultra kısa mesafeli profesyonel projektörlerimizle
toplantı odalarınıza iş birliği imkanı katın ve toplantıların havasını
değiştirin. Bu sezgisel, kullanımı kolay, eksiksiz ve uygun maliyetli
çözümler, 100 inçe kadar ekrana çok yakın bir mesafeden geniş
görüntüler yansıtır.
Çok yönlü özellikler ve rakiplerinden üç kat daha parlak olan
görüntülerle1 bu projektörler iş birliği tarzınızı tamamen değiştirebilir.

Göz alıcı görüntüler

Etkileşim ve katılım

Harika görüntülerle izleyicilerinizin dikkatini
çekin ve EasyMP akıllı sunumla kontrolü
kolayca elinize alın. Bu kapsamlı araç seti
işin teknik kısmıyla ilgilenirken, size odadaki
insanlarla etkileşim kurma ve sunumunuza
gerçekten katılmalarını sağlama fırsatı sunar.

Herhangi bir yüzeyi etkileşimli hale getirerek
iş birliğini ve üretkenliği arttırın. Ultra kısa
mesafeli projektörler, etkileşimli beyaz tahtalar
ve kağıt panolarının rollerini çok amaçlı ve
tek bir entegre üründe bir araya getirin. Farklı
konumlardaki kişileri ve içerikleri sunumun bir
parçası yapın.
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EB-1420Wi/EB-1430Wi
Epson'un çift kalem ve parmak dokunuşu
(EB-1430Wi) etkileşimi ve yakından geniş
gölgesiz görüntü projeksiyonu özelliklerine
sahip ultra kısa mesafeli projektör serisiyle
insanların sunuma katılmasını sağlayın.
–	Yüksek Beyaz ve Renkli Işık Çıkışı
3.300 lm
–	WXGA'ya kadar çözünürlük
–	Çift kalem ve parmak dokunuşu
(EB-1430Wi) kontrolüyle
mükemmel etkileşim
–	Bölünmüş ekran projeksiyonuyla aynı anda
iki kaynağı görüntüleyin
–	100 inçe kadar ölçeklenebilir ekran boyutu

Paris

Londra

Parmak dokunuşlu ve
çift kalemli etkileşim

Bölünmüş ekran işlevselliği

Çoklu konum özellikleri

Hem hareket denetimini hem de açıklama
eklemeyi destekleyen ve birlikte çalışan kişiler
tarafından aynı anda kullanılabilen parmak
dokunuşlu (EB-1430Wi) ya da çift kalemli
etkileşimi kullanın.

İki ayrı kaynaktan gelen görüntüyü aynı
ekranda yan yana görüntüleyebilirsiniz.
Sunumları görüntülerken aynı zamanda
video konferans yapın.

Dünyanın farklı yerlerinde düzenlenen
toplantılar esnasında aynı bilgileri
görüntülerken paylaşımda bulunun,
birlikte çalışın ve açıklamalar ekleyin.

Bilgisayarsız beyaz tahta modu

Etkileşimli beyaz tahta paylaşımı

50 sayfaya kadar beyaz tahta içeriği
oluşturabilir, ekleyebilir ve silebilirsiniz.
Nesneleri taşıyın, yeniden boyutlandırın
ve döndürün; parmak dokunuşlu ya
da etkileşimli kalemi kullanarak notlar
ekleyin. Sonuçlar kaydedilebilir, e-postayla
gönderilebilir veya yazdırılabilir.

Beyaz tahta içeriğini 15'e kadar dizüstü
bilgisayar veya tablet cihaz üzerinden bir web
tarayıcısı aracılığıyla doğrudan görüntüleyin
ve notlar ekleyin ve içeriği özel herhangi
bir yazılım veya uygulama olmadan kendi
cihazınıza doğrudan kaydedin.

Herhangi bir cihazla bağlanın
EB-1420Wi ve EB-1430Wi modelleriyle,
Tablet / mobil
bilgiler ekrandan izleyicilere net ve sorunsuz
bir şekilde akar ve izleyiciler etkileşimli
özellikleri kullanarak fikirleri tartışabilir ve
geliştirebilir. Sonuçlar kaydedilebilir, e-postayla
gönderilebilir veya yazdırılabilir.
Bilgisayar

Kaydedin

Projektör
USB

Baskı alın

Kontrol Paneli
Tarayıcı

Ağ dosyası

E-posta

x15

paylaşılan cihazlar
Katılımcıların katkı da bulunmasını ve web tarayıcısı aracılığıyla
etkileşim içinde olmalarını sağlayın.
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MOBİL VE MASAÜSTÜ
PROJEKTÖRLERİ
Mobil ve masaüstü projektörlerimiz, ciddi bir etki bırakmak için
büyük olmanız gerekmediğini kanıtlıyor. Düşük bir sahip olma
maliyetiyle (TCO) ve genellikle daha pahalı modellerde bulunan
akıllı özellikleri ile bu projektörler, her ofise ciddi bir sunum
performansı getirmek için tasarlanmıştır.

Düşük TCO

Hafif

Kısıtlı bütçelere uygun,
yüksek kaliteli sunum araçları

Hafif, ince ve güçlü

Kolay

Portatif

Profesyonel eğitim olmadan
profesyonel sunumlar

Taşınması kolay ve hızlı kurulum

12

Temel teknolojiler

Ağ Projeksiyonu

Çoklu PC Projeksiyonu

Bu ince, akıllı projektörler yalnızca 1,7 kg
ağırlığındadır, kurulumları kolaydır, gün
ışığında bile ve bilgisayar olmadan olağanüstü
görüntüler yansıtırlar ve beklemeye neden
olmadan hemen kapatılabilirler.

Herhangi bir ağ özellikli projektördeki içeriği,
herhangi bir kablolu veya kablosuz yerel
alan ağı altyapısı üzerinden görüntüleme
esnekliğinin keyfini çıkarın.

Sadece yazılımı masaüstü ya da dizüstü
bilgisayarınıza kurun; ister iki ister elli
kullanıcınız olsun, yerel bir alan ağı aracılığıyla
herkesin bilgisayarıyla içerik paylaşabilirsiniz.

İçeriği tek bir bilgisayardan çok sayıda
projektör üzerinde görüntüleyebilir ve giriş
kaynağını değiştirmeden çoklu kaynaklardan
sunum göstermenin özgürlüğünün tadını
çıkarabilirsiniz.

İçeriği herkesin paylaşımdan aynı anda
faydalanabileceği şekilde yansıtmak için
moderatör işlevi aracılığıyla dörde kadar
cihaz seçin.

EB-X27/EB-W29/EB-9 Serisi

EB-W32/EB-U32

EB-1700 Serisi

Bu kullanımı kolay ve çevre dostu
projektörler, her defasında keskin ve net
sonuçlar veren, canlı renkli, parlak görüntüler
sunar. Ağa bağlanabilirler ve sunum yapmak
için idealdirler.

Taşınması kolay ve kurulumu hızlı olan HD ve
Full HD çözünürlüğe sahip bu projektörler,
alışılmışın dışında, olağanüstü kaliteye sahip,
büyük ekran görüntüleri sunar. Dahili
bağlanabilirlik seçenekleri sayesinde içeriği
çeşitli cihazlar üzerinde paylaşın.

Bu güçlü projektörler, üstün özelliklere
sahiptir aynı zamanda kompakt, hafif ve
sessizdir. Toplantı odaları ya da diğer
konumlar arasında taşınabilmeleri için bir
çantaya kolayca sığarlar.

Bu seri, opsiyonel ya da standart kablosuz
özelliği6, tam geniş ekran çözünürlüğü,
EasyMP akıllı sunum ve hatta tek bir
bilgisayardan dörde kadar projektöre
bağlanabilmek için çoklu ekran görüntüsü
özelliklerine sahip modeller içerir.

–	Yüksek Beyaz ve Renkli Işık Çıkışı
–	WXGA'ya kadar çözünürlük (EB-W29/
EB-955WH)
–	Gelişmiş bağlanabilirlik ve ağ özellikleri
–	%70 güç tasarrufu için uzun lamba ömürlü
düşük TCO ve A/V sessiz işlevi

–	WUXGA'ya kadar çözünürlük
–	Kontrast oranı 15.000:1
– Dahili Wi-Fi
–	Lamba ve filtre ömrü 10.000 saattir
(ekonomi modunda)
–	Epson iProjection Uygulamasıyla akıllı
cihazlardan yansıtma yapın

– Ultra mobil
–	WXGA'ya kadar çözünürlük
–	Kolay kablosuz sunum
–	Bilgisayarsız USB sunumuyla bilgisayarınızı
geride bırakın
–	Görüntü, ses ve mouse kontrolü için tek bir
USB kablosuyla özel 3'ü 1 arada görüntü

2

İsteğe bağlı
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AKSESUARLAR
KURULUMU
KOLAY

UZUN MESAFE
LENS

Her ortam ve her sunum farklıdır, bu nedenle biz
tam olarak sizin ihtiyaçlarınıza uygun, çok çeşitli
aksesuarlar sunuyoruz. Filtreler, lambalar ve tavan
montaj kitinden perdeler, lenslere ve 3D gözlüklere
kadar, projektör paketinizi herhangi bir odaya ya
da izleyici kitlesine uygun hale getirmeyi
kolaylaştırıyoruz.
Epson projektör lensleri
Epson'un isteğe bağlı lensleriyle kurulum projektörünüzü özelleştirin.
Farklı mekanlar, ekran boyutları ve projektör mesafelerine uyum
sağlamak için çeşitli gösterim oranlarında mevcut olan projektörlerle,
mümkün olan en iyi görüntü kalitesini yaratın ve bütçenize uygun
hareket edin.

YÜKSEK KALİTELİ
OPTİKLER

Modüler lensler ve projeksiyon mesafeleri (EB-Z10000U Serisi)
16:10 ekranda 120 inçte EB-Z10000U Serisi lens kapsama. Örnek – 120 inç diyagonal perde için 16:10 en/boy oranında EB-Z10005U/
EB-Z10000U lens kapsama.
120 inç perde
Arkadan projeksiyonlu geniş lens
1,80 m
Kısa mesafe
1,65 m – 1,99 m
Geniş atım lens
3,06 m – 4,14 m
Standart yakınlaştırma lensi
4,06 m – 6,61 m
Orta mesafeli yakınlaştırma lensi
6,26 m – 9,59 m
Orta mesafeli yakınlaştırma lensi 2
9,13 m – 13,96 m
Uzun mesafeli yakınlaştırma
lensi 13,6 m – 19,13 m
1m

2m

3m

4m

5m

6m

7m

8m

9m

10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m 17 m 18 m 19 m 20 m 21 m
Mesafe

Modüler lensler ve projeksiyon mesafeleri (EB-G7000/EB-L1000 Serisi)
100 inç perde

WUXGA modelleri için 16:10 100 inç ekran

Ultra Kısa Mesafe (ELPLX017)
WXGA: 0,35 m
Kısa Mesafe (ELPLU03)
WXGA: 0,65 – 0,78 m
Kısa Mesafe (ELPLU04)
WXGA: 0,87 – 1,06 m
Geniş atım lens (ELPLW05)
WXGA: 1,19 – 1,63 m
Orta Mesafe (ELPLM087)
WXGA: 1,45 – 2,32 m
Orta Mesafe (ELPLM09)
WXGA: 2,15 – 3,49 m
Orta Mesafe (ELPLM10)
WXGA: 3,31 – 5,07 m
Orta Mesafe (ELPLM11)
WXGA: 4,84 – 7,39 m

1m

2m

EB-L1500U/EB-L1505U temsili değildir
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3m

4m

5m

6m
Mesafe

7m

Uzun Mesafe (ELPLL08)
WXGA: 7,2 – 10,12 m
8m
9m

10 m

11 m

USB Doküman Kamera
ELPDC06

Masaüstü Doküman Kamera
ELPDC13

Masaüstü Doküman Kamera
ELPDC21

Perdeler

Etkileşimli
kalemler

Hava filtresi

Tavan montaj kitleri

HDBaseT™ transmitter

Kontrol ve bağlantı kutusu

Tavan borusu

Yedek lambalar

Mikroskop eklentisi
Yalnızca ELPDC13 ve ELPDC21

Aktif hoparlörler

Hızlı kablosuz bağlantı USB
anahtarı

Polarize gözlükler

Aksesuarlar
Epson; lens, lamba, tavan montaj kitleri ve kablosuz LAN birimleri de dahil kapsamlı bir aksesuar yelpazesine sahiptir. Ürün yelpazesinin
tamamını görmek için www.epson.com.tr adresini ziyaret edin
Epson orijinal lambalar
Orijinal Epson lambalar, bir projektörün performansını ve kalitesini belirleyen iki temel öğe olan maksimum görüntü parlaklığı (lümen) ve
mükemmel renk reprodüksiyonu sunar. Bu lambalar, titiz kalite kontrol sistemleri kapsamında üretilmekte ve sevk edilmektedir.
Bir Epson projektöründe orijinal olmayan bir lamba kullanmak, görüntü kalitesini düşürebilir ve daha sık değiştirme gerektirebilir. Ayrıca orijinal
olmayan lambalar, ürün performansını bozabilir ve hatta ürün garantisini geçersiz kılacak olan aşırı ısınma gibi güvenlik sorunlarına neden olabilir.
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	Renk Parlaklığı (Renkli Işık Çıkışı) IDMS 15.4’e uygun ölçülmüştür. Renk Parlaklığı, kullanım koşullarına göre değişiklik gösterecektir.
Karşılaştırma, önde gelen Epson 3 LCD ofis ve eğitim projektörleriyle önde gelen tek çipli DLP projektörler arasında Haziran 2013 - Mayıs
1	
2014
verileri ve
PMA Araştırması
2013
birinci ve
üçüncü çeyrek
verileri
alınarak
Daha
fazladepending
bilgi için lütfen
ziyaret edin:
ColourNDP
Brightness
(Colour
Light Output)
measured
in accordance
with
IDMSbaz
15.4.
Colouryapılmıştır.
Brightness
will vary
on usage
www.epson.com.tr/clo
conditions. Leading Epson 3LCD business and education projectors compared to leading one-chip DLP projectors, based on NPD data
2
	Anket,
Futuresource
Consulting
Limited
tarafından
2001
ile
2015
arasında
yapılmıştır.
for June 2013 through May 2014 and PMA Research data for Q1 through Q3 2013. For more information please visit www.epson.eu/CLO
3
2	
	EB-L1505U/EB-L1500U,
Kasım 2015
tarihi itibariyle
piyasadaki
ilk ve from
tek 12.000
lm2015.
WUXGA LCD lazer projektörüdür.
Survey conducted by Futuresource
Consulting
Limited
for the period
2001 to
4
3	
	Miracast™;
Android
4.2+ ve Microsoft
Windows
destekli
seçilenLCD
cihazlarda
mevcuttur.
WiDi;as
Microsoft
Windows
7+ üzerinde
The EB-L1505U
/ EB-L1500U
is the first
and only8.1+
12,000lm
WUXGA
laser projector
on Intel®
the market
of November
2015.
4	
çalışan
Intel®/ EB-L1500U
WiDi özellikli dimensions
bir sistem gerektirir.
EB-L1505U
of (W586 x D467 x H185) and weight (21.5kg), compared to Panasonic PT-DZ13K
5
	EB-L1505U/EB-L1500U'nun
boyutları
(G586xD467xY185)
ve
ağırlığı
(21,5
kg),
Panasonic
PT-DZ13K'nin
boyutları
(G530xD548.5
xY200 )
(W530 x D548.5 x H200 ) and weight (24kg) make it the smallest and lightest 12,000lm projector on the market as of November 2015.
5
ve
Kasım 2015 itibariyle piyasadaki en küçük ve en hafif 12.000 lm projektör olmaktadır.
Notağırlığıyla
available(24kg)
on thekarşılaştırıldığında,
EB-L1500U/EB-L1505U.
6
	Yalnızca
modeli.
AvailableEB-1776W
in Autumn 2016.
7
	EB-L1500U/EB-L1505U
bünyesinde
değildir.
Warranty offers are not available
for allmevcut
countries.
Please contact your local Epson representative.
*
Bu hizmetler tüm ülkelerde aktif olarak uygulanmamaktadır. Daha fazla bilgi için yerel Epson ofisi ile iletişime geçin.
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Daha fazla bilgi için, yerel Epson ofisiyle iletişim kurun veya www.epson.com.tr adresini ziyaret edin
Epson Erişim Hattı
Telefon: (0212) 3360303
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com
www.epson.com.tr
Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi’nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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