
ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μετατρέψτε οποιαδήποτε επιφάνεια παρουσίασης σε διαδραστική 
με αυτόν τον προβολέα πολύ μικρής απόστασης των 3100 lumens με 
ευρεία οθόνη, ο οποίος διατίθεται από το νούμερο ένα κατασκευαστή 
διαδραστικών προβολέων παγκοσμίως1.

Οι προβολείς της Epson επιτυγχάνουν μεγαλύτερο μέγεθος προβαλλόμενης 
εικόνας έως και 100 ίντσες / 254 εκ., με πλήρη διαδραστικότητα μέχρι και 
στις γωνίες, ενώ μπορούν ακόμη να προβάλουν εικόνες 80 ιντσών / 203 εκ. 
από απόσταση μόλις 47 εκ. Μπορείτε να δημιουργήσετε και να αποθηκεύσετε 
σημειώσεις ή σχόλια με τα ενσωματωμένα εργαλεία σχολίων και τους δύο 
ψηφιακούς μαρκαδόρους, για πλήρη έλεγχο της επιφάνειας προβολής.  
Δάσκαλοι και μαθητές μπορούν πλέον να σχολιάζουν χωρίς να δημιουργούν  
σκιά, χάρη στο σχεδιασμό εξαιρετικά κοντινής προβολής.

Η ταχύτητα και η ευκολία εγκατάστασης και χρήσης του προβολέα εξοικονομεί 
πολύτιμο χρόνο διδασκαλίας. Οι δάσκαλοι χρειάζεται απλά να τον ενεργοποιήσουν 
και να τον συνδέσουν. Ο χρόνος προθέρμανσης είναι σχεδόν μηδενικός και η 
εικόνα βαθμονομείται αυτόματα, ενώ υπάρχει και ενσωματωμένο ηχείο. Δεν 
χρειάζεται καν να ενεργοποιήσουν τον υπολογιστή τους, καθώς ο προβολέας 
διαθέτει ενσωματωμένη διαδραστικότητα με ένα εργαλείο άμεσης δημιουργίας 
σχολίων που τους επιτρέπει να σχεδιάζουν επάνω σε οποιαδήποτε προβαλλόμενη 
εικόνα ή βίντεο. 

Οι διαδραστικοί μαρκαδόροι της Epson διαθέτουν τώρα ταχύτερη απόκριση 
και είναι πιο εύχρηστοι, χάρη στη νέα λειτουργία «αιώρησης» η οποία εντοπίζει 
με ακρίβεια τη θέση του μαρκαδόρου όταν δεν εφάπτεται με την επιφάνεια 
προβολής. Με τους δύο νέους μαρκαδόρους, ο δάσκαλος και ο μαθητής (ή δύο 
μαθητές) μπορούν να εργάζονται συγχρόνως.

Οι προβολείς εγκαθίστανται πολύ εύκολα, χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση 
προγραμμάτων οδήγησης4. Χάρη στη βελτιωμένη μετατόπιση, η προβαλλόμενη 
εικόνα βρίσκεται σχεδόν ακριβώς κάτω από τον προβολέα, για εύκολη 
εγκατάσταση και καλύτερη ενσωμάτωση στην αίθουσα διδασκαλίας.

Προβολέας Epson EB-485Wi

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

•	 	Παρουσίαση	ευρείας	οθόνης	πολύ	 
μικρής απόστασης

•	 	Μετατρέψτε	οποιαδήποτε	επιφάνεια	
παρουσίασης σε διαδραστικό πίνακα

•	 	Ολοκληρωμένο	διαδραστικό	πακέτο:	
προβολέας, δύο ψηφιακοί μαρκαδόροι, 
ενσωματωμένο λογισμικό, βάση  
στήριξης τοίχου

•	 	Ενσωματωμένη	διαδραστική	
λειτουργικότητα για τη δημιουργία 
σχολίων σε παρουσιάσεις χωρίς τη  
χρήση υπολογιστή

•	 	Οι	δύο	ψηφιακοί	μαρκαδόροι	μπορούν	 
να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα

•	 	Τέσσερις	διαφορετικές	θέσεις	στήριξης

Διασύνδεση του EB-485Wi  

Προαιρετικό

16 W

47cm

80in



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ	ΠΡΟΒΟΛΗΣ Τεχνολογία	3LCD

ΑΝΑΛΥΣΗ WXGA	–	1280	×	800	(λόγος	διαστάσεων	16:10)	
Έως 1080p

ΑΠΟΔΟΣΗ	ΛΕΥΚΟΥ	ΦΩΤΙΣΜΟΥ2 
Κανονική	/	Οικονομική	λειτουργία 3100 / 1800 lumens

ΑΠΟΔΟΣΗ	ΕΓΧΡΩΜΟΥ	ΦΩΤΙΣΜΟΥ2 
Κανονική	/	Οικονομική	λειτουργία 3100 / 1800 lumens

ΑΝΤΙΘΕΣΗ 3000:1

ΜΕΓΕΘΟΣ	ΟΘΟΝΗΣ 60 ίντσες έως 100 ίντσες 

ΑΠΟΣΤΑΣΗ	ΠΡΟΒΟΛΗΣ Οθόνη	74	ιντσών:	0,43	μ.

ΛΟΓΟΣ	ΒΕΛΗΝΕΚΟΥΣ 0,27:1

ΛΟΓΟΣ	ΜΕΓΕΘΥΝΣΗΣ Ψηφιακό × 1,0 – 1,35

ΔΙΟΡΘΩΣΗ	KEYSTONE Χειροκίνητη κατακόρυφη & οριζόντια ± 5°

ΤΥΠΟΣ	ΦΑΚΟΥ
Αριθμός	F
Εστιακή	απόσταση
Μετατόπιση
Εστίαση

1,80
3,71 χιλ.
5,8:-1
Χειροκίνητη

ΛΑΜΠΑ
Διάρκεια ζωής  
(Κανονική	/	Οικονομική	λειτουργία)
Τύπος

3.000 / 4.000 ώρες 
215	watt	UHE	(ELPLP71)

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ	ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
Είσοδος	βίντεο
Είσοδος	ήχου
Είσοδος	υπολογιστή
Είσοδος	ελέγχου
Είσοδος	συσκευής	μνήμης	USB
USB	3-σε-1
Ψηφιακή είσοδος
Είσοδος	οπτικοποιητή	USB	της	Epson
Έξοδος υπολογιστή
Έξοδος ήχου
Είσοδος	μικροφώνου
Ασύρματη	σύνδεση

1	×	RCA,	1	×	S-Video,	2	×	component	(μέσω	D-sub	15	ακίδων),	1	×	HDMI	
2	×	Stereo	mini	jack,	1	×	RCA,	1	×	HDMI,	1	×	USB	2.0	τύπου	B
2	×	D-sub	15	ακίδων	(RGB),	1	×	USB	2.0	τύπου	B,	1	×	HDMI
1	×	RJ-45,	1	×	USB	2.0	τύπου	B,	1	×	RS232C
1	×	USB	2.0	τύπου	A
1	×	USB	2.0	τύπου	Β
1	×	HDMI
ELPDC06	(απευθείας	σύνδεση	μέσω	USB	A)
1	×	D-sub	15	ακίδων	(RGB)
1	×	Stereo	mini	jack
1	×	Stereo	mini	jack
Προαιρετική	(802.11	b	/	g	/	n):	1	×	προαιρετική	μονάδα	ασύρματου	LAN	(ELPAP07)

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ασφάλεια

Λειτουργία
Θέση	στήριξης

Χαρακτηριστικά	EasyMP

Οθόνη

Κλείδωμα	πληκτρολογίου	και	οπή	για	καλώδιο	ασφαλείας,	κλειδαριά	Kensington,	
προστασία	με	κωδικό	πρόσβασης,	κλείδωμα	μονάδας	ασύρματου	LAN
Άμεση ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, στιγμιαία απενεργοποίηση
Εμπρόσθια	στήριξη	σε	οροφή,	οπίσθια	στήριξη	σε	οροφή3, εμπρόσθια επιτραπέζια 
προβολή, οπίσθια επιτραπέζια προβολή3, εμπρόσθια επιτραπέζια,  
οπίσθια επιτραπέζια3

EasyMP	Network	Projection,	EasyMP	Network	&	Control,	διαδραστική	λειτουργία	
εύκολης	χρήσης,	μετάδοση	μηνυμάτων,	Crestron	RoomView
8	λειτουργίες	χρωμάτων:	Dynamic	(Δυναμικό),	Presentation	(Παρουσίαση),	Theatre	
(Θεατρικό),	Photo	(Φωτογραφία),	Sports	(Αθλήματα),	sRGB,	Blackboard	(Μαύρος	
πίνακας),	Whiteboard	(Λευκός	πίνακας)

ΓΛΩΣΣΕΣ 35	γλώσσες,	συμπεριλαμβανομένων	των	εξής:	Αγγλικά	/	Γαλλικά	/	Γερμανικά	/	Ιταλικά	/	
Ισπανικά	/	Ολλανδικά	/	Πορτογαλικά	/	Ρωσικά	/	Σουηδικά	/	Βουλγαρικά	/	Πολωνικά	/	
Ουγγρικά	/	Τσεχικά	/	Σλοβακικά	/	Ρουμανικά	/	Κροατικά	/	Σλοβενικά	/	Ουκρανικά	/	
Ελληνικά	/	Τουρκικά	/	Αραβικά	/	Εβραϊκά

ΣΤΑΘΜΗ	ΘΟΡΥΒΟΥ	 
(Κανονική	/	Οικονομική	λειτουργία) 35	dB	/	28	dB

ΗΧΟΣ 1 × ηχείο 16 watt

ΒΑΡΟΣ  

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	(Π	×	Β	×	Υ)   

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ	ΙΣΧΥΟΣ
Κανονική	/	Οικονομική	λειτουργία
Σε	αναμονή

300 watt / 215 watt
0,27 watt

ΕΓΓΥΗΣΗ 2 έτη για την κύρια μονάδα, 1 έτος για τη λάμπα

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ	SKU  
ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ	ΚΩΔΙΚΑΣ  
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ	ΤΗΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ Κύρια	μονάδα,	βάση	στήριξης	τοίχου,	καλώδιο	ρεύματος	(4,5	μ.),	τηλεχειριστήριο	με	

μπαταρίες,	αυτοκόλλητο	προστασίας	με	κωδικό	πρόσβασης,	CD-ROM	με	το	λογισμικό	
προβολέα της Epson, σετ εγχειριδίου χρήστη, διαδραστικός μαρκαδόρος εύκολης 
λειτουργίας	×	1	A	και	×	1	B,	μπαταρίες	AAA	×	2,	δίσκος	μαρκαδόρου,	καλώδιο	USB	(5	μ.),	
λογισμικό προβολέα για τη διαδραστική λειτουργία εύκολης χρήσης

ΜΕΙΚΤΟ	ΒΑΡΟΣ  
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	(Μ	×	Π	×	Υ)  

Epson EB-485Wi

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

•	 	Διαδραστικός	μαρκαδόρος	εύκολης	
χρήσης A (πορτοκαλί)

	 			 (ELPPN03A)
•	 	Διαδραστικός	μαρκαδόρος	εύκολης	

χρήσης Β (μπλε)
	 			 (ELPPN03B)
•	 Κουτί	ελέγχου	και	συνδέσεων
	 			 (ELPCB01)
•	 Ενεργά	ηχεία	×	2
	 			 (ELPSP02)
•	 Επιτραπέζιος	οπτικοποιητής	της	Epson
	 			 (ELPDC11)
•	 Οπτικοποιητής	USB	της	Epson
	 			 (ELPDC06)
•	 Βάση	στήριξης	για	επιτραπέζια	προβολή
	 			 (ELPMB29)
•	 Βάση	στήριξης	οροφής
	 			 (ELPMB23)
•	 Εφεδρική	λάμπα
	 			 (ELPLP71)
•	 Φίλτρο	αέρα
	 			 (ELPAF40)
•	 Μονάδα	ασύρματου	LAN
	 			 (ELPAP07)
•	 	Κλειδί	USB	γρήγορης	ασύρματης	

σύνδεσης
	 			 (ELPAP08)

Δημιουργήστε την ιδανική λύση για τη διδασκαλία με 
τις	περιφερειακές	συσκευές	της	Epson.	Προσθέστε	
το	κουτί	ελέγχου	και	συνδέσεων	ELPCB01	για	
εύκολη	πρόσβαση	στους	διακόπτες.	Επίσης,	έχετε	τη	
δυνατότητα να συνδέσετε οπτικοποιητή και ηχεία στον 
προβολέα, δημιουργώντας την ολοκληρωμένη λύση 
Epson για τη διδασκαλία.

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

2  Μέτρηση	σύμφωνα	με	το	πρότυπο	ISO	21118
3  Τα	διαδραστικά	χαρακτηριστικά	δεν	υποστηρίζονται	 

σε αυτές τις λειτουργίες προβολής
4  Για	υπολογιστές	Mac,	απαιτούνται	προγράμματα	οδήγησης

Epson	Italia	SpA,	Υποκατάστημα	Ελλάδος	
τηλ.: 210-8099499
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση


	OA01: V12H522001
	OA02: V12H523001
	OA03: V12H443040DA
	OA04: V12H467040DA
	OA05: V12H377040
	OA06: V12H321003
	OA07: V12H516040
	OA08: V12H003B23
	OA09: V13H010L71
	OA10: V13H134A40
	OA11: V12H418P13
	OA12: V12H005M08
	weight: 5,4 κιλά
	dimensions: 367 × 375 × 181 χιλ.
	SKU: V11H452040
	barcode: 8715946495668
	gross weight: 17,50 κιλά
	carton dimensions: 808 × 441 × 251 χιλ.


