
DATABLAD

Alla presentationsytor kan göras interaktiva med denna 
widescreen-projektor med ultrakort projektionsavstånd och 
ljusstyrka på 2600 lumen från världens främsta tillverkare av 
interaktiva projektorer1.

Epsons projektorer levererar stora projicerade bilder på upp till 100 tum/254 cm, 
som är fullständigt interaktiva ända ut i hörnen. Bilder på 80 tum/203 centimeter 
kan projiceras på endast 47 centimeters avstånd. Du kan skapa anteckningar och 
göra tillägg med hjälp av de inbyggda anteckningsverktygen och de två digitala 
pennorna ger fullständig kontroll över projektionsytan. Tack vare det ultrakorta 
projektionsavståndet kan lärare och elever anteckna utan att skugga bilden.

Projektorn är enkel att installera och använda vilket sparar värdefull 
undervisningstid. Läraren behöver bara koppla koppla in den och starta  
– ingen uppvärmningstid krävs eftersom bilden kalibreras automatiskt och 
högtalaren är inbyggd. Läraren behöver inte ens starta sin dator eftersom 
projektorn har en inbyggd interaktiv funktion för att anteckna direkt på alla  
slags projektionsbakgrunder eller videofilmer.

Epsons interaktiva pennor är nu mer reaktionssnabba och enkla att använda,  
och har en ny ”hovringsfunktion” som läser av pennans exakta position när  
den inte har kontakt med projektionsytan. Eftersom det nu finns två pennor  
kan lärare och elev eller två elever arbeta samtidigt.

Projektorerna är mycket enkla att installera och behöver inga drivrutiner4. 
Förbättrad offset innebär att den projicerade bilden hamnar nästan direkt  
under projektorn vilket underlättar vid installationen och gör den lättare att 
integrera i klassrummet.

Epson-projektorn EB-475Wi

VIKTIGA EGENSKAPER

•	 	Widescreen-visning	med	ultrakort	
projektionsavstånd

•	 	Gör	alla	presentationsytor	interaktiva
•	 	Komplett	interaktivt	paket:	projektor, 

två digitala pennor, inbyggd programvara, 
väggmontering

•	 	Inbyggd	interaktiv	funktion	för	att	
kommentera presentationer utan att 
ansluta en dator

•	 	Två	digitala	pennor	kan	användas	samtidigt
•	 	Fyra	olika	monteringspositioner

Gränssnittet	i	EB-475Wi

Tillval

16 W

47cm

80in



PRODUKTSPECIFIKATIONER
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PROJEKTIONSTEKNIK 3LCD-teknik

UPPLÖSNING WXGA	–	1280	×	800	(16:10-bildformat)	
Upp till 1080 p

LJUSSTYRKA	FÖR	VITT	LJUS	2 
Normal/Eko 2600/1800	lumen

LJUSSTYRKA	FÖR	VITT	LJUS2  
Normal/Eko 2600/1800	lumen

KONTRAST 3000:1

PROJEKTIONSSTORLEK 60	tum	till	100	tum	

PROJEKTIONSAVSTÅND 74-tums	bild:	0,43	m

PROJEKTIONSFÖRHÅLLANDE 0,27:1

ZOOMFÖRHÅLLANDE Digital	×1,0–1,35

KEYSTONE-KORRIGERING Manuell vertikal och horisontell ± 5°

LINSTYP
F-tal
Brännvidd
Offset
Fokus

1,80
3,71 mm
5,8:−1
Manuell

LAMPA
Livslängd	(Normal/Eko)
Typ

3 000/4 000 timmar 
190	watt	UHE	(ELPLP71)

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
Videoingång
Ljudingång
Datoringång
Kontrollingång
Ingång	för	USB-minnesenhet
3-i-1	USB-visning
Digital ingång
Ingång	för	Epson	USB	Visualiser
Datorutgång
Ljudutgång
Mikrofoningång
Trådlös anslutning

1	×	RCA,	1	×	S-video,	2	×	komponent	(via	15-stifts	D-sub),	1	×	HDMI
2	×	stereominitele,	1	×	RCA,	1	×	HDMI,	1	×	USB	2.0	typ	B
2	×	15-stifts	D-sub	(RGB),	1	×	USB	2.0,	typ	B,	1	×	HDMI
1	×	RJ-45,	1	×	USB	2.0	typ	B,	1	×	RS232C
1	×	USB	2.0	typ	A
1	×	USB	2.0	typ	B
1	×	HDMI
ELPDC06	(direkt	anslutning	via	USB	A)
1	×	15-stifts	D-sub	(RGB)
1	×	stereominitele
1	×	stereominitele
Tillval	(802.11	b/g/n):	1	×	trådlös	LAN-enhet	som	tillval	(ELPAP07)

AVANCERADE	FUNKTIONER
Säkerhet

Drift
Monteringsposition
EasyMP-funktioner

Visning

Hål	för	hänglås	och	säkerhetskabel,	Kensington-lås,	lösenordsskydd,	lås	för	trådlös	
LAN-enhet,	hinderavläsare
Direktstart/-avstängning,	snabbavstängning
Takmontering framtill, takmontering baktill3, bordsprojektion framtill, bordsprojektion 
baktill3, skrivbordsmontering framtill, skrivbordsmontering baktill3
EasyMP	Network	Projection,	EasyMP	Network	&	Control,	Easy	Interactive-funktion,
funktion	för	meddelandesändning,	Crestron	RoomView
8	färglägen:	Dynamisk,	presentation,	teater,	foto,	sport,	sRGB,	svart	tavla,	whiteboard

SPRÅK 35	språk	inklusive:	Engelska/franska/tyska/italienska/spanska/holländska/portugisiska/
ryska/svenska/bulgariska/polska/ungerska/tjeckiska/slovakiska/rumänska/kroatiska/
slovenska/ukrainska/grekiska/turkiska/arabiska/hebreiska

LJUDNIVÅ	(Normal/Eko) 35 dB/28 dB

LJUD 1	×	16	watt-högtalare

VIKT  

MÅTT	(B×D×H)  

ENERGIFÖRBRUKNING
Normal/Eko
Vänteläge

275 watt/215 watt
0,27 watt

GARANTI 2 år för huvudenhet, 1 år för lampa

PRODUKTLOGISTIK

SKU-KOD  

STRECKKOD  

INNEHÅLL Huvudenhet,	fäste	för	väggmontering,	nätkabel	(4,5	m),	fjärrkontroll	med	batterier,	
etikett	om	lösenordsskydd,	CD-ROM	med	programvara	för	Epson-projektorer,	
användarhandböcker,	Easy	Interactive-penna	×	1	A	och	×	1	B,	AAA-batterier	×	2,	
pennhållare,	USB-kabel	(5	m),	projektorprogramvara	för	Easy	Interactive-funktionen

BRUTTOVIKT  

KARTONGMÅTT	(B×D×H)  

Epson	EB-475Wi

TILLVAL

•	 Easy	Interactive	Pen	A	(orange)
	 			 (ELPPN03A)
•	 Easy	Interactive	Pen	B	(blå)
	 			 (ELPPN03B)
•	 Kontroll-	och	anslutningsbox
	 			 (ELPCB01)
•	 Aktiva	högtalare	×	2
	 			 (ELPSP02)
•	 Epson	Desktop	Visualiser
	 			 (ELPDC11)
•	 Epson	USB	Visualiser
	 		 (ELPDC06)
•	 Fäste	för	bordsmontering
	 			 (ELPMB29)
•	 Takfäste
	 			 (ELPMB23)
•	 Reservlampa
	 			 (ELPLP71)
•	 Luftfilter
	 			 (ELPAF40)
•	 Trådlös	LAN-enhet
	 		 (ELPAP07)
•	 	USB-adapter	för	snabb	trådlös	

anslutning
	 			 (ELPAP08)

Skapa	den	perfekta	undervisningsmiljön	med	
utrustning	från	Epson.	Komplettera	med	kontroll-	och	
anslutningsboxen ELPCB01 för enkel åtkomst till 
reglagen. Det finns också möjlighet att ansluta en 
dokumentkamera och högtalare till projektorn för att 
skapa en komplett lösning.

1  Källa:	Futuresource	Consulting	Limited, 
www.futuresource-consulting.com

2 ISO	21118-baserad	mätning
3  Interaktiva	funktioner	stöds	inte	i	dessa	projektionslägen
4  Drivrutiner krävs för Mac

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

Box	329
192	30	Sollentuna
Öppettider	Support:	09.00	–	17.00

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


	OA01: V12H522001
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	weight: 5,4 kg
	dimensions: 367 × 375 × 181 mm
	SKU: V11H453040
	barcode: 8715946495675
	gross weight: 17,50 kg
	carton dimensions: 808 × 441 × 251 mm


