
 12 W

Alla presentationsytor blir interaktiva med denna XGA-projektor 
som har ett ultrakort projektionsavstånd och en ljusstyrka på 
2500 lumen.

Epson, som är marknadsledare inom projektorer, gör det enkelt för lärare att 
undervisa interaktivt. Våra paket inkluderar projektor, en digital penna och 
väggfäste. Ingen separat projektionsyta behövs vilket innebär att klassrummet 
blir interaktivt samtidigt som skolorna får en lägre total ägandekostnad än för en 
interaktiv whiteboard.

Epsons projektorer projicerar stora bilder på upp till 97 tum, helt interaktiva ända 
ut i hörnen. Skapa och spara anteckningar eller tillägg med den digitala pennan, 
som ger fullständig kontroll över projektionsområdet. Anteckna utan att skugga 
bilden tack vare det ultrakorta projektionsavståndet som ger en projicerad bild  
på 70 tum från endast 16 cm.

Eller varför inte montera projektorn vertikalt för att arbeta i grupp med dokument 
eller multimediafiler på bordet och göra grupprojekt och klassrumsaktiviteter  
mer engagerande?

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

Epson EB-455Wi projektor

Tillval

Ny Easy Interactive-penna 

VIKTIGA EGENSKAPER

•	2500	lumen ljusstyrka för färgat  
ljus (CLO), WXGA-upplösning

•	Ultrakort	projektionsavstånd

•	  Ingen tung och dyr interaktiv  
whiteboard behövs

•	  Kompatibel med de flesta  
interaktiva programvaror

2-i-1

USB-visning

DATABLAD
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

PROJICERINGSTEKNIK
LCD-panel

3LCD-teknik
3	x	0,59-tum	med	MLA

UPPLÖSNING WXGA	–	1280	x	800	(16:10-format)
Upp	till	1080p

LJUSSTYRKA	FÖR	VITT	LJUS*	 
Normal-/Ekoläge

 
2500/1800	lumen

LJUSSTYRKA	FÖR	FÄRGAT	LJUS	(CLO)*	
Normal-/Ekoläge

 
2500/1800	lumen

KONTRAST 2	000:1

SKÄRMSTORLEK 59	tum	till	97	tum

PROJEKTIONSAVSTÅND 74-tums	bild:	0,58	m

PROJEKTIONSFÖRHÅLLANDE 0,37:1

ZOOMFÖRHÅLLANDE Digital	x	1,35

LINSTYP
F-tal
Brännvidd
Offset
Fokus

1,8
4,68	mm
4,39:-1
Manuell	fokus

LAMPA
Livslängd (Normal-/Ekoläge) 
Typ

2	500/3	500	timmar
230	W	UHE	E-TORL

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER
Videoingång
Ljudingång
Mikrofoningång
Datoringång
Kontrollingång
Ingång	för	USB-minnesenhet
Ingång	för	Epson	USB	Visualiser
Datorutgång
Ljudutgång
Trådlös anslutning

1	x	RCA,	1	×	S-video,	2	x	komponent	(via	15-stifts	D-sub)
2	x	stereo	miniuttag,	1	x	RCA	(R/L)
1 x stereo miniuttag
2	x	15-stifts	D-sub	(RGB),	1	x	USB	2.0,	typ	B
1	x	RJ-45,	1	x	RS-232,	1	x	USB	2.0,	typ	B
1	×	USB	2.0,	typ	A
ELPDC06-kompatibel
1	x	15-stifts	D-sub	(RGB)
1 x stereo miniuttag
1	trådlös	LAN-enhet	som	tillval	(802.11	a/b/g)

AVANCERADE	FUNKTIONER
Säkerhet
Drift
EasyMP-funktioner

Visning

 
Hänglås	och	skyddsspärr,	Kensingtonlås,	lösenordsskydd
Direktstart/-avstängning, snabbavstängning, projicerar på bord
Easy	Interactive-funktion,	EasyMP-nätverk	och	styrning,	EasyMP-nätverkspresentation,	
EasyMP	PC-Free,	2-i-1-visning	med	USB
8	färglägen

SPRÅK 34 språk inklusive: engelska / franska / tyska / italienska / spanska / holländska / 
portugisiska / ryska / svenska / norska / finska / danska / bulgariska / polska / 
ungerska / tjeckiska / slovakiska / rumänska / kroatiska / slovenska / ukrainska / 
katalanska / grekiska / turkiska / arabiska / hebreiska 

LJUDNIVÅ	(Normal-/Ekoläge) 35/28	dB

LJUD 1	x	12	W-högtalare

VIKT 5,8	kg

MÅTT	(B	x	D	x	H) 369	x	481	x	115	mm

ENERGIFÖRBRUKNING
Normal-/Ekoläge
Vänteläge

343/257	W
0,3 W

GARANTI 2	år	för	huvudenhet,	1	år	för	lampa

*	ISO	21118-baserad	mätning

PRODUKTLOGISTIK

PROJEKTORMODELL EB-455Wi

SKU-KOD

STRECKKOD

INNEHÅLL Projektor, Easy Interactive-penna och batterier, platta för väggmontering, 
pennhållare,	nätkabel	(4,5	m),	USB-kabel	(5	m),	fjärrkontroll	och	batterier,
programvarupaket, etikett lösenordsskydd, användarhandbok

BRUTTOVIKT 24,4	kg

KARTONGMÅTT	(L	x	B	x	H) 794	x	579	x	339	mm Projicera på vilken horisontell yta som helst som till exempel ett bord

Epson	EB-455Wi

TILLVAL

•	 Reservlampa
 V13H010L57	 (ELPLP57)

•	 Luftfilter
 V13H134A34	 (ELPAF34)

•	 Trådlös	LAN-enhet
	 V12H306P12	 (ELPAP03)

•	 USB-adapter	för	snabb	trådlös	anslutning
 V12H005M08	 (ELPAP08)

•	 Epson	USB	Visualiser
 V12H321003	 (ELPDC06)

•	 Easy	Interactive-penna
 V12H442001	 (ELPPN02)

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.
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