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PREDSTAVITEV

Epson EB-5 in EB-1400

Interaktivnost kot se šika
..Serija

projektorjev z izredno kratko projicirno razdaljo, skupaj s prvim

interaktivnostjo dveh pisal..

Epsonovim

projektorjem s funkcijo dotika s prstom in

Programska oprema za projiciranje iz več
računalnikov profesorjem in študentom omo
goča hkratno deljenje vsebine. Po zaslugi funkcije moderatorja lahko profesorji ohranijo
popoln nadzor, saj lahko izbirajo, katera vsebina
bo prikazana.
Projektorju so priloženi celoten interaktivni paket, programska orodja za preprosto interakcijo
Easy Interactive Tools in stenski nosilec, interaktivne bele table pa sploh ne potrebujete.

em zaslonu iz različnih virov, kot sta videokonferenca in PowerPointova predstavitev,
brez potrebe po manjšanju velikosti slike, tako da si boste hkrati ogledovali skupne podatke z računalnika ter vodili videokonferenco – na istem platnu. Konference z udeleženci
na daljavo so še bolj interaktivne, saj funkcija
več lokacij omogoča, da so hkrati povezani
kar štirje omrežni sistemi za projiciranje. Uporabniki lahko isti sliki na daljavo dodajajo
opombe, kar spodbuja ustvarjalnejši pristop k
pogovorom z več sodelovanja.
Za totalno prilagodljivost so možni štirje načini
namestitve – projiciranje na steno, strop, na
mizje in tablo.
Pri obeh serijah boste z aplikacijo Epson iProjection preprosto projicirali spletne strani na velik
zaslon in delili vsebino z drugimi s številnih pametnih naprav.
(P. R.)

Ne glede na to, ali ste v učilnici ali v sejni sobi,
vam interaktivni projektorji Epson s funkcijo dotika s prstom ali z dvema interaktivnima pisaloma, ki lahko delujejo kot miška, omogočajo preprost prikaz in urejanje različnih vsebin, dodajanje opomb pri predstavitvah v realnem času
ter shranjevanje in skupno rabo dokumentov, ki
ste jih oblikovali z drugimi.
Projektorji z izredno kratko projicirno razdaljo
odpravijo odsev in sence ter ustvarijo vrhunsko
sliko. Z njimi bodo enostranske predstavitve
postale preteklost, saj z možnostjo sprotnega
dodajanja opomb z več lokacij sodelovanje
občinstva povzdignejo na najvišjo raven.
Epsonova tehnologija 3LCD zagotavlja visokokakovostno sliko z enako visoko belo ter barvno
svetilnostjo za žive barve in svetlo sliko tudi pri
dnevni svetlobi ter trikrat svetlejše barve kot pri
vodilnih konkurenčnih projektorjih.

Poživite predavanja s serijo EB-5
S serijo EB-5 boste definitivno poživili predavanja in zajeli domišljijo študentov. Poživite predavanja s svetlimi interaktivnimi predstavitvami, ki
spremenijo vsako ravno površino v interaktivno
belo tablo, vse do robov. Gre za večnamensko
interaktivno orodje za poučevanje, katerega nova funkcija dotika s prstom omogoča neposredno interaktivnost, izjemno kratka projicirna razdalja pa odpravi sence in odsev.
Ločljivost WXGA, ki se ujema z ločljivostjo in
razmerjem stranic večine zaslonov prenosnih
računalnikov, in vhod HDMI poskrbita, da
študentje uživajo v ostri, jasno projicirani sliki.
Opombe lahko dodajate neposredno na platno
kar s prsti. Epsonova interaktivna pisala so
odzivnejša in preprostejša za uporabo kot kdajkoli prej. Z novima dvema pisaloma lahko profesor in študent ali dva študenta delata hkrati in
pri tem uporabljata različne atribute pisala.
Za predstavitve ne potrebujete računalnika, saj
ima projektor priročno funkcijo dodajanja
opomb brez uporabe računalnika.
S serijo EB-5 izkoristite tudi daljšo življenjsko dobo žarnice, ki jo zagotavljajo možnost nastavitve varčnega načina, dinamično upravljanje
žarnice in funkcija samodejnega prilagajanja
svetilnosti.
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Izboljšano sodelovanje in storilnost s
serijo EB-1400
Serija Epson EB-1400Wi v eni napravi združuje
projektor z izjemno kratko projicirno razdaljo, interaktivno belo tablo, tablo za predstavitve in še
veliko več.
Vsebino boste brez težav zajeli iz zunanjih virov, jo delili in sodelovali s sodelavci z interaktivnim projiciranjem in programsko opremo
Epson Easy Interactive Tools, nato pa vsebino z
opombami shranili, natisnili ali jo po e-pošti
preprosto in učinkovito delili z drugimi. Če se
sliši zapleteno, ni. So preprosti za priključitev in
skupno rabo vsebin prek številnih virov, kot so
računalniki, mobilne naprave, pisarniška brez
žična omrežja in pomnilniki USB.
Velik zaslon z diagonalo 100 palcev (254 centimetrov) omogoča hkraten prikaz na deljen-
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