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Spremenite srečanja v učinkovite sestanke, na katerih boste sodelovali 
s kolegi, delili znanje in oblikovali delovni prostor, v katerem boste 
resnično gledali le v prihodnost.

Z našim najnovejšim projektorjem z izjemno kratko projicirno razdaljo vnesite pridih 
interaktivnosti v katero koli sejno sobo. Odlikujejo ga tehnologija dotika s prstom, 
možnost hkratne uporabe dveh pisal, visoka svetilnost 3800 lumnov, polna visoka 
ločljivost WUXGA ter povezljivost z več oddaljenimi lokacijami. Projektor EB-1450Ui z 
izjemno kratko projicirno razdaljo je zasnovan za prikaz slike spremenljive velikosti do 
100 palcev, ki izpolnjuje zahteve kakršnega koli poslovnega delovnega okolja.

Velikost slike do 100 palcev in izjemna kakovost
Polna visoka ločljivost WUXGA in tehnologija Epson 3LCD zagotavljata, da ima 
vrhunska vsebina bolj žive barve in svetlejšo sliko. Povezljivost HDMI pomeni tudi, da 
lahko občinstvo uživa v ostrejši in jasnejši vsebini, prikazani v kateri koli sejni sobi.

Večnamenska rešitev za pisarne
Ta interaktivna rešitev za sejne sobe združuje prednosti papirnatih tabel, belih tabel in 
običajnih zaslonov v eno, poenoteno rešitev za sejne sobe. Udeleženci sestankov si 
lahko ogledujejo in označujejo vsebino na beli tabli iz številnih pametnih naprav, pri 
čemer uporaba posebnih aplikacij ni potrebna, kar zagotavlja, da informacije ostanejo 
zaščitene, saj je mogoče pri sestankih in zapiskih uporabljati gesla. Funkcija 
oddaljenega namizja omogoča neodvisnost od namiznega računalnika: računalnik, 
vključno s tistimi, v katerih deluje operacijski sistem Windows 10, lahko pustite na mizi 
in predvajate predstavitev od koder koli v pisarni. Izkoristite prednosti programa Skype 
za poslovne in ostale video klice med sestanki.

Dotik s prstom in dve pisali
Opombe lahko dodajate neposredno na sliko kar s prsti. Z novima dvema pisaloma 
lahko delata dva hkrati in pri tem uporabljata različne atribute pisala.

Drsni razdeljeni zaslon
Združite dva vira in ju projicirajte, na primer videokonferenco in predstavitev iz različnih 
virov, ter tako izboljšajte interakcijo.

Brezžična povezljivost
Preprosto delite vsebino z drugimi iz številnih pametnih naprav z aplikacijo iProjection2.

GLAVNE LASTNOSTI

Velikost slike do 100 palcev in izjemna 
kakovost
Polna visoka ločljivost WUXGA s tehnologijo 
Epson 3LCD
Večnamenska rešitev za pisarne
Različna pisarniška oprema v eni interaktivni 
napravi za sodelovanje
Povečajte stopnjo integracije in 
izboljšajte sodelovanje
Hkratna skupna raba vsebine iz številnih 
pametnih naprav
Dotik s prstom in dve pisali
Opombe lahko dodajate neposredno na 
sliko kar s prsti
Način skupne rabe table
Povabite udeležence in z njimi delite zapiske 
med sestanki



SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA
Projekcijski sistem Tehnologija 3LCD
Zaslon LCD 0,67 palec Z MLA (D10)

SLIKA
Barvna svetilnost 3.800 Lumni- 2.900 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom IDMS15.4
Bela svetilnost 3.800 Lumni - 2.900 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom ISO 21118:2012
Ločljivost WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Razmerje kontrasta 16.000 : 1
Luč 267 Š, 5.000 h Življenjska doba, 10.000 h Življenjska doba (v varčnem načinu delovanja)
Trapezna korekcija Ročno navpično: ± 3 °, Ročno vodoravno ± 3 °
Barvna reprodukcija Do 1,07 milijarde barv

OPTIKA
Razmerje projiciranja 0,27 - 0,37:1
Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35
Velikost projekcije 70 palci - 100 palci
Razdalja projektorja, širokokotni0,4 m ( 70 palec zaslon)
Razdalja projektorja, tele 0,6 m ( 100 palec zaslon)
F-število projekcijskega 
objektiva

1,6

Goriščna razdalja 4,2 mm
Fokus Ročno
Odmik 5,8 : 1

POVEZLJIVOST
USB zaslon, funkcija 3 v 1: slika / miška / zvok
Priključki USB 2.0 vrste A (2x), USB 2.0 vrste B, RS-232C, Vmesnik ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), 

Brezžični LAN IEEE 802.11b/g/n, Vhod VGA, Izhod VGA, Vhod HDMI (2x), Vhod S-video, MHL, 
Avdio-izhod – stereo mini vtič, Avdio-vhod – stereo mini vtič (2x), vhod za mikrofon, Vmesnik za 
dotik s prstom, Vhod za sinhronizacijo, Izhod za sinhronizacijo, USB Interface for keyboard, 
Remote Desktop Connection, DVI-izhod (bela tabla), Brezžično krajevno omrežje b/g/n (2,4 GHz)

Povezava s pametnimi 
napravami

Začasno/infrastrukturno

NAPREDNE FUNKCIJE
Varnost Kensington-zaščita, Zapora upravljalnega polja, Zaščita z geslom, Odprtina za obesno ključavnico, 

Luknja za varnostni kabel, Zaklepanje brezžičnega omrežnega vmesnika, Varnost brezžičnega 
omrežja, Zaščita z geslom

Lastnosti Drsnik za izklop AV, Samodejno umerjanje, Samodejna prilagoditev svetlosti, Avtomatska izbira 
vhoda, Vgrajen zvočnik, Združljiv s CEC, Prilagodljiv uporabniški logotip, Digitalna 
povečava/pomanjšava, Neposredni vklop/izklop, Združljivo s kamero za dokumente, Namestitev 
brez gonilnikov, Možnost hkratne uporabe dveh pisal, Dinamično upravljanje žarnice, Preprosto 
prednastavljanje zaslona, Podpora za dotik s prstom, Začetni zaslon, Interaktivnost, Dolga 
življenjska doba žarnice, Zvočni/video vmesnik MHL, Interakcija več zaslonov, Tipka za izklop 
zvoka, Dodajanje opomb brez uporabe računalnika, iProjection aplikacija za Chromebook, Remote 
Desktop Connection, Funkcija Split-Screen, Funkcija skupne rabe table, Možnost povezovanja v 
brezžično omrežje, Aplikacija iProjection

Interaktivnost Da – pisalo in dotik s prstom
Barvni načini Tabla, Dinamično, Foto, Predstavitev, sRGB, Bela tabla

SPLOŠNO
Poraba energije 401 W, 334 W (ekonomično), 0,5 W (v stanju pripravljenosti)
Dimenzije izdelka 474 x 447 x 130 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka 8,4 kg

DRUGO
Garancija 36 Meseci v servisnem centru ali 8.000 ura, žarnica: 12 Meseci ali 1.000 ura

Optional warranty extension available

EB-1450Ui

OBSEG DOBAVE

Enota za dotik s prstom
Interaktivna pisala
Glavna naprava
Škatlica za pisala
Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
USB kabel
Enota WLAN
Priročnik na CD
Kabel za električni tok
Nadomestne konice za pisalo
Stensko držalo
Kontrolna ploščica



IZBIRNA DODATNA OPREMA

ELPSP02
V12H467040
Air Filter - ELPAF45
V13H134A45
ELPLP92
V13H010L92
Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
Replacement Pen Tip - ELPPS04 (Felt) x 4 pieces
V12H776010
Table Mount for Ultra-short-throw Series - ELPMB29
V12H516040
Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU V11H727040

Črtna koda 8715946611907

Država porekla Kitajska

EB-1450Ui

1.  - V primerjavi z vodilnimi projektorji s tehnologijo DLP
v enem integriranem vezju za poslovno in izobraževalno rabo
na podlagi podatkov podjetja NPD, zbranih med julijem 2011 in
junijem 2012. Svetlost barv (barvna svetilnost) je izmerjena
skladno s standardom IDMS 15.4.  Barvna svetilnost je odvisna
od pogojev uporabe naprave. Za več informacij obiščite
spletno stran www.epson.si/CLO
2.  - Aplikacija iProjection je na voljo za naprave s sistemom
Android ali iOS

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. 
Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.
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