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PREDSTAVITEV

Epson EB-1470Wi

Epson 3LCD Laser interaktivni projektor
..Laser interaktivni projektor Epson EB-1470Ui združuje vse, kar potrebujete v sejni sobi..

Projektor Epson EB-1470Ui je 3LCD Laser projektor za izjemno kratke
razdalje z vgrajeno interaktivnostjo, kategoriziran je kot »Interactive
Meeting Room System«, saj združuje projektor za izjemno kratke razdalje, napredne interaktivne funkcije in orodja za kolaboracijo.
Z osnovno ločljivostjo WUXGA (1920 x 1200), s svetilnostjo 3300 ANSI
lumnov in z neverjetno visokim kontrastnim razmerjem 2.500.000 : 1
zagotavlja vrhunsko projekcijo v polni ločljivosti. Z laser svetilnim telesom projektor Epson EB-1470Ui ponuja do 20.000 ur delovanja.
Uporabite ga lahko povsod, kjer potrebujete veliko sliko z izjemno
kratke razdalje. Diagonalo slike 100” (254 cm) projicira iz oddaljenosti
60 cm od projekcijske površine, torej ponuja 100” interaktivno površino po zelo stroškovni učinkoviti ceni.
Če potrebujete interaktivnost v sejni sobi ali sobi za sestanke, je najnovejši interaktivni projektor Epson EB-1470Ui prava izbira. Z vgrajeno kamero, z dvema priloženima interaktivnima peresoma in priloženo enoto “Finger Touch” ponuja razširjeno interaktivno funkcionalnost in je
kot nalašč za poslovne uporabnike.
S prsti lahko neposredno beležite na računalniškem zaslonu ali 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.
Nova funkcionalnost Meeting Room Sharing Mode omogoča soudeležencem sestanka ali seje, da aktivno sodelujejo in uporabljajo funkcionalnost bele table iz široke palete pametnih naprav brez potrebe po namestitvi posebne aplikacije. Način PC Free Annotation omogoča uporabo interaktivne funkcije brez potrebe po priklopu računalnika in je kot
nalašč za hitre sestanke, ko se Vam ne ljubi priklopiti računalnika.
Zapise brez težav shranite na USB ključ ali mrežo, tiskate ali neposrebrezžične
rešitve

dno pošljete po elektronski pošti vsem udeležencem oziroma tistim, ki
so sestanek zamudili.
Interaktivni projektor Epson EB-1470Ui navdušuje s kakovostno in svetlo projekcijo z izjemno kratke razdalje. S številnimi interaktivnimi
funkcijami in naprednimi možnostmi povezovanja in shranjevanja zapisov se bo projektor Epson EB-1470Ui v sejnih sobah in sobah za sestanke uveljavil kot nepogrešljiv del opreme, ki omogoča lažje delo,
hitrejše deljenje idej in višjo storilnost vseh udeleženih.
Podjetje TEKSEL d. o. o. bo v sklopu Epsonove stojnice predstavljalo
nove projektorje Epson serije EB-1400 na 23. Microsoft NT konferenci,
ki bo potekala med 22. in 24. majem 2018 v Grand hotelu Bernardin v
Portorožu.
(P. R.)
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