
EB-970
ADATLAP

Ne érje be kevesebbel: ez a nagy fényerejű, skálázható, 4000 lumenes 
XGA projektor többféle csatlakozási opciót kínál és egyszerű beállítani.

A nagy fényerejű és élénk képet vetítő XGA projektor segítségével minden tanórát 
igény szerint méretezhető képpel tehet izgalmasabbá. Ez a modell hosszú időn át 
problémamentesen működik, így akár 10 éven keresztül használhatja a tanórákon 
anélkül, hogy lámpacserére volna szükség vagy a légszűrővel kellene foglalkoznia1. 
Beállítása egyszerű, számos csatlakozási megoldást kínál, így könnyen megjeleníthet 
tartalmat különböző készülékekről. 

Kiváló láthatóság minden diák számára
Ez az XGA projektor nagy fényerejének köszönhetően élénk és részletgazdag módon 
jeleníti meg a tartalmat, hogy a diákok jól követhessék az óra menetét. A kitűnő 
láthatóság mindenki számára biztosított, hiszen a kép akár 300" méretűre nagyítható, 
és a képminőség még erős környezeti megvilágítás mellett is kiváló. Mindez a 4000 
lumenes teljesítménynek és a 15 000:1 kontrasztaránynak köszönhető.

Minimális karbantartás
Amikor az erőforrások korlátozottak, megbízható projektoraink és hosszú élettartamú 
lámpáink segítenek minimalizálni az állásidőt és a szervizköltségeket. Képzelje el, mi 
mindent tudna elérni, ha a lehető legkevesebbszer kellene megállnia – projektoraink 
segítenek valóra váltani álmait, hiszen akár 10 éven keresztül használhatja őket a 
tanórákon, mielőtt lámpacserére volna szükség vagy a légszűrővel kellene foglalkoznia1
. 

Egyszerű beállítás
Minden tanterem más, ezért olyan projektorra van szükség, amelyet egyszerű 
telepíteni és beállítani. A széles tartományú, 1,6x optikai zoom, valamint a 
függőleges/vízszintes trapéztorzítás korrekció egyszerűvé teszik az indulást.

Használjon több eszközt
Ragadja meg diákjai figyelmét, és teremtsen együttműködő környezetet 
problémamentes csatlakozási megoldásokkal. Az iProjection alkalmazás segítségével 
könnyedén kivetíthet tartalmat vezeték nélkül asztali számítógépekről és 
okoseszközökről2. A megosztott képernyő használatával több eszközről jeleníthet meg 
tartalmat egyidejűleg, míg a moderátor funkció lehetővé teszi, hogy a tartalmat 
ellenőrizze, mielőtt valamelyik résztvevő kivetítené azt.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Nagy fényerejű és élénk kép
XGA projektor 4000 lumen fényerővel és 15 
000:1 kontrasztaránnyal
Minimális karbantartás
10 éven keresztül használhatja a tanórákon, 
mielőtt karbantartásra lenne szükség1

Szinte bárhonnan vetíthet
Vízszintes/függőleges trapéztorzítás 
korrekció és 1,6x optikai zoom
Fejlett csatlakoztathatóság
Két HDMI bemenet, MHL-támogatás, RJ-45 
Ethernet, opcionális Wi-Fi
Együttműködést támogató funkciók
iProjection alkalmazás, osztott képernyő 
funkció, moderátor funkció



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Képalkotási eljárás 3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel 0,63 hüvelyk ezzel: MLA (D10)

KÉP
Színesfény kibocsátás 4.000 Lumen- 2.500 Lumen (gazdaságos)
Fehérfény kibocsátás 4.000 Lumen - 2.500 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás XGA, 1024 x 768, 4:3
Kontrasztarány 15.000 : 1
Izzó UHE, 210 W, 6.000 h Élettartam, 12.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrekció Auto függőleges: ± 30 °, Manuális vízszintes ± 30 °
Színreprodukció Akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA
Vetítési arány 1,38 - 2,24:1
Zoom Manual, Factor: 1,6
Vetítési méret 30 hüvelyk - 300 hüvelyk
Vetítési távolság wide/tele 1,69 m - 2,75 m ( 60 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke 1,51 - 1,99
Gyújtótávolság 18,2 mm - 29,2 mm
Fókusz Kézi
Offset 8,6 : 1

CSATLAKOZÓK
USB kijelző funkció 3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, RS-232C, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n 

(opcionális), VGA be (2x), VGA ki, HDMI be (2x), Kompozit ki, Komponens be (2x), RGB be (2x), 
Sztereó minidugasz audio kimenet, Sztereó minidugasz audio bemenet (2x), Ethernet-csatoló (100 
Base-TX / 10 Base-T), MHL, mikrofonbemenet

Okostelefon-csatlakoztatás Ad-hoc / Infrastruktúra

SPECIÁLIS FUNKCIÓK
Biztonság Kensington-Schutz, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, 

Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
Jellemzők AV némító csúszka, Automatikus trapézkorrekció, Beépített hangszóró, Közvetlen be- és 

kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Egyszerű OSD előbeállítás, Vízszintes és 
függőleges trapézkorrekció, MHL audio/video interfész, Hálózati vetítés, OSD másolási funkció, 
PC nélkül, Quick Corner, Osztott képernyő funkció, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható, 
iProjecton QR-kóddal beállítva

Szín-üzemmódok Tábla, Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás 309 Watt, 227 Watt (gazdaságos), 0,2 Watt (készenléti üzemmódban)
Termék méretei 309 x 293 x 105 mm (szélesség x mélység x magasság)

EGYÉB
Garancia 24 hónap Bevitel, Izzó: 12 hónap vagy 1.000 o

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU V11H865040

Vonalkód 8715946642628

Származási ország Fülöp-szigetek

EB-970

A DOBOZ TARTALMA

VGA-kábel
Nyomtató
Tápkábel
Távvezérlő elemekkel

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
ELPLP96
V13H010L96
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
ELPSP02
V12H467040
Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040

1.  – Az iskolaév 39 hetének napi hat órás, heti öt napján
keresztül történő használatot vesz alapul.
2.  – iProjection alkalmazás és internetkapcsolat szükséges
hozzá – csak az iOS, Android és Google Chromebook
eszközökkel kompatibilis, és fájlmegosztó korlátozások
vonatkozhatnak rá.
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