Epson EB-G5650W/NL

DATAARK

Denne projektor, som er den bedste i sin klasse, er udviklet og
bygget til at imødekomme de store krav, der stilles til installation
i store lokaler.

NØGLEFUNKTIONER

Projektoren er beregnet til store lokaler i virksomheder og på uddannelsessteder
samt vertikale specialmarkeder og har, takket være Epsons 3LCD-teknologi,
et lige højt White og Colour Light Output (CLO). Det betyder, at præsentationerne
har livagtige og naturlige farver selv i fuldt dagslys.

• 4.500 lumens til lysstærk visning selv
i dagslys

Projektoren viser billeder med en WXGA-bredskærmsopløsning, som viser
30 procent flere pixels end traditionelle XGA-projektorer, og er kompatibel med
størsteparten af de computere, der er på markedet i dag.
EasyMP-netværk og -styring: Overvåg din projektors status, send e-mail til
administratoren og opsæt advarsler, så projektoren sender en e-mail til
administratoren ved eventuelle problemer. Du kan også sende en besked til
netværket med den medfølgende EasyMP-netværksprojiceringssoftware.
Produktholdbarheden er sikret, og TCO er holdt på et minimum med tilføjelsen
af det uorganiske C2Fine LCD-panel og den langtidsholdbare pære. Det
elektrostatiske filter kan hurtigt renses eller udskiftes, hvilket gør projektoren
nem at vedligeholde.
Projektoren fås i to modeller: EB-G5650W, som leveres med standardobjektivet,
og EB-G5650WNL, som leveres uden objektiv. Der fås fem valgfrie objektiver,
der gør det muligt for dig at skabe den perfekte projektor, som passer til bestemte
steder og forskellige typer multimedieindhold.

• WXGA-opløsning
• 3LCD for fremragende billedkvalitet

• Objektivjustering
• Nem installation og betjening
• Lav vedligeholdelse med langtidsholdbar
pære

Epson EB-G5650W/NL
PRODUKTSPECIFIKATIONER

VALGFRIE OBJEKTIVER

PROJICERINGSTEKNOLOGI

3LCD-teknologi
0,74" med MLA

OPLØSNING

WXGA – 1.280 x 800 (16:10 formatforhold)
Op til WSXGA+/1.080 p

WHITE LIGHT OUTPUT *
normal/strømsparer

4.500/3.600 lumens

COLOUR LIGHT OUTPUT *
normal/strømsparer

4.500/3.600 lumens

KONTRAST

2000:1

PÆRE
Levetid (normal/strømspare)
Type

2.000/3.000 timer
330 watt UHE

OBJEKTIV

TILSLUTNINGSMULIGHEDER
Videoindgang
Lydindgang
Digital indgang
Computerindgang
Styringsindgang
Computerudgang
Lydudgang
Trådløs forbindelse
AVANCEREDE FUNKTIONER
Sikkerhed
Drift
EasyMP-funktioner
Skærm

EB-G5650 watt: Standardobjektiv
EB-G5650WNL: Intet objektiv
Valgfrie objektiver kan fås – se diagrammet med specifikationer for valgfrie objektiver
for at få vist alle detaljer
1 x RCA, 1 x S-Video, 2 x komponent (via D-sub 15-ben), 1 x HDMI, 1 x 1-BNC
3 x stereoministik, 1 x RCA (R/L), 1 x HDMI
1 x HDMI
2 x D-sub 15-ben (RGB),1 x 5-BNC
1 x RJ-45, 1 RS-232C
1 x D-sub 15-ben (RGB)
1 x stereoministik
1 x trådløs LAN-enhed, 1 x USB-nøgle til hurtig trådløs forbindelse (ekstraudstyr)
Hul til sikkerhedskabel, objektivlås, hul til Kensington-lås, adgangskodebeskyttelse,
lås til trådløs LAN-enhed
Objektivjustering, delt skærmfunktion, direkte tænd/sluk, hurtig slukning
EasyMP uden pc, EasyMP-netværk og -styring, EasyMP-netværkspræsentation
8 farvetilstande (inklusive DICOM-simulering)

SPROG

Engelsk/fransk/tysk/italiensk/spansk/hollandsk/portugisisk/dansk/russisk/svensk/
norsk/finsk/polsk/ungarsk/slovensk/tjekkisk/ukrainsk/rumænsk/catalansk/græsk/
tyrkisk/arabisk/japansk/koreansk/forenklet kinesisk/traditionelt kinesisk/thai

STØJNIVEAU normal/strømsparer

38 dB/32 dB

LYD

1 x 7 watt

VÆGT

6,8 kg

MÅL (B x D x H)

470 x 135 x 311,5 mm

STRØMFORBRUG
Normal/strømsparer
Standby

442 watt/367 watt
0,47 watt

GARANTI

2 år på hovedenhed – 1 år på pære

* ISO 21118-baseret måling
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PRODUKTLOGISTIK
PROJEKTORMODEL

EB-G5650W

EB-G5650WNL

SKU-KODE

V11H347040

V11H347940

STREGKODE

8715946470252

8715946470269

HVAD ER DER I KASSEN

Projektor
Standardobjektiv
Strømkabel
Computerkabel
Fjernbetjening og batterier
Objektivdæksel
Kabelbeklædning
Dæksel til objektivlås
Mærkat til adgangskodebeskyttelse
Trådløs LAN-enhed
Softwarepakke
Brugervejledningssæt

Projektor
Strømkabel
Computerkabel
Fjernbetjening og batterier
Objektivdæksel
Kabelbeklædning
Dæksel til objektivlås
Mærkat til adgangskodebeskyttelse
Trådløs LAN-enhed
Softwarepakke
Brugervejledningssæt

BRUTTOVÆGT

10,7 kg

10,04 kg

KASSEMÅL (L x B x H)

570 x 549 x 282 mm

570 x 549 x 282 mm

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Fax: 44 50 85 86
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Transformervej 6, 2730 Herlev

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

• Standardobjektiv
V12H004S05 (ELPLS05)
• Vidvinkelobjektiv til bagprojicering
V12H004R03 (ELPLR03)
• Zoomobjektiv med mellemlang
projicering 1
V12H004M04 (ELPLM04)
• Zoomobjektiv med mellemlang
projicering 2
V12H004M05 (ELPLM05)
• Zoomobjektiv med lang projicering
V12H004L06 (ELPLL06)
Se diagrammet med specifikationer for
valgfrie objektiver for at få vist alle detaljer

TILBEHØR (EKSTRAUDSTYR)
• Ekstra pære
V13H010L63 (ELPLP63)
• Luftfilter
V13H134A17 (ELPAF17)
• Trådløs LAN-adapter (ELPAP03)
• USB-nøgle til hurtig trådløs forbindelse
(ELPAP08)
• 80" optrækkelig skærm 16:10
V12H002S24 (ELPSC24)
• Epson Desktop Visualiser
V12H377040 (ELPDC11)
• Epson USB Visualiser
V12H321003 (ELPDC06)
• Loftsbeslag
V12H003B22 (ELPMB22)
• Loftsrør 668-918 mm
V12H003P13 (ELPFP13)
• Loftsrør 918-1.168 mm
V12H003P14 (ELPFP14)

Speciel loftsmontering til nem installation og sikkerhed

