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PREDSTAVITEV

EIKI M1

Projektor za najzahtevnejše uporabnike
..Iščete projektor, ki se počuti domače pri prikazovanju vsebin v predavalnicah in konferenčnih sobah?..

Danes vsaka predavalnica v izobraževalnih
ustanovah in vsaka konferenčna soba v podjetjih potrebuje projektor. Le tako se namreč lahko učinkovito prikazujejo vsebine večji množici
ter vodijo sestanki in predavanja. Ampak ni kar
vsak projektor dovolj dober. Pomembno je, da
imamo dovolj kakovostnega. Še bolje pa je, če
razpolagamo s projektorjem, ki zmore precej
več kot pa le prikazovati slike na platno ali steno. Zaradi tega so zdaleč najbolj priljubljeni
projektorji, ki jih lahko uporabljamo tudi v vlogi interaktivnih tabel in računalnikov. Med temi
trenutno prednjači projektor EIKI M1. V nadaljevanju si poglejmo, zakaj je tako poseben in kaj
nam dejansko ponuja v praksi.

Prednosti projektorja EIKI M1
Projektor EIKI M1 z osnovno ločljivostjo WXGA
(1.280 x 800), s svetilnostjo 3.300 ANSI lumnov
in s kontrastnim razmerjem 10.000 : 1 zagotavlja vrhunsko projekcijo v polni ločljivosti. Zahvaljujoč tehnologiji 3LCD in svetilnosti 3.300
lumnov lahko uporabniki uživajo v pristni in živobarvni sliki. Projektor odlikuje enotna svetilnost bele in vseh drugih barv. Svetilnost je v
primerjavi s klasičnim DLP projektorjem z enim
barvnim kolesom kar trikrat višja, projektor pa
prikazuje vse podrobnosti tudi v senčenih delih slike in globoko črno barvo. Poleg tega
funkcija za izboljšanje podrobnosti zagotavlja
še ostrejšo in jasnejšo sliko.

Projektor EIKI M1 lahko uporabljamo praktično
povsod, saj gre za širokokotni projektor, ki lahko
diagonalo slike 100 palcev (254 centimetrov)
projicira iz oddaljenosti od 0,46 do enega metra
od projekcijske površine, torej ponuja 100-palčno interaktivno površino po zelo stroškovno
učinkoviti ceni. Zagotovljena življenjska doba
vgrajene žarnice je 4.000 delovnih ur v običajnem načinu in do kar 10.000 ur, v kolikor projektor uporabljamo v načinu ECO.

Idealen za konferenčno sobo in
predavalnico

Z vgrajeno kamero in dvema priloženima interaktivnima peresoma projektor EIKI M1 ponuja
razširjeno interaktivno funkcionalnost in je kot
nalašč za poslovne uporabnike. S prsti lahko neposredno beležite na računalniškem zaslonu ali

• PROJEKTORJI EIKI
• PROJEKCIJSKA PLATNA
• OPRAVLJAMO STROKOVNO MONTAŽO

beli “Whiteboard” površini. Z novimi dvojnimi
pisali lahko dva uporabnika hkrati uporabljata
veliko interaktivno površino, kar močno izboljša
učinkovitost in kolaboracijo med sestanki ali
predstavitvami. Če torej potrebujete interaktivnost v sejni sobi ali sobi za sestanke, je najnovejši interaktivni projektor podjetja EIKI nedvomno
prava izbira.
Ker je v projektorju EIKI M1 vgrajen miniaturni
osebni računalnik in ta razpolaga z vmesnikom
USB za njegovo uporabo ne potrebujemo osebnega računalnika. Prek vmesnika USB lahko
predvajamo videoposnetke, pregledujemo slike
in fotografije ter prikazujemo dokumente, izdelane s pomočjo pisarniškega paketa Office. Po
potrebi lahko uporabimo tudi pomnilniško kartico microSD, podprte pa so pomnilniške kartice
microSD do kapacitete 32 gigabajtov. Tu je sicer
na voljo celo povezava Wi-Fi, kar pomeni, da ga
lahko povežemo z lokalnim omrežjem. Brezžična možnost podpira povezovanje z osebnimi
računalniki ter celo mobilnimi napravami Android in iOS.
Seveda ne moremo niti mimo kakovostnega
zvočniškega sistema. V projektor je namreč
vgrajen kakovostni zvočniški sistem, ki bo brez
težav zadovoljil tudi najzahtevnejše uporabnike.

Kam po več informacij?
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Več informacij o izjemnem projektorju EIKI M1 je
na voljo na spletnem naslovu https://www.eiki.
com/. Vsekakor vam priporočamo tudi ogled
predstavitvenega videoposnetka, ki je dosegljiv
na spletni povezavi https://www.youtube.com/
watch?v=BC2sjWxVxZY. 
(P. R.)
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