
Epson EB-485Wi
DÁTOVÝ LIST

Oživte svoje prezentácie v učebni bez inštalácie drahých 
interaktívnych bielych tabúľ. Zariadenie EB-485Wi od spoločnosti 
Epson je vybavené množstvom nových funkcií, ako napríklad 
ovládaním dvoma perami, pripojením bez použitia počítača a vstupom 
HDMI, a poskytuje všetko potrebné na pútavú výučbu.

Veľké, plne interaktívne projekcie
Vďaka zariadeniu EB-485Wi od spoločnosti Epson ľahko dosiahnete veľký projekčný 
obraz s veľkosťou až 254 cm (100 palcov), ktorý je plne interaktívny na celej ploche. 
Vďaka dizajnu s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou môžete premietať obraz s 
veľkosťou 75 palcov/190 cm zo vzdialenosti len 15,5 cm. Poznámky môžete pridávať 
jednoducho bez vytvárania rušivých tieňov.

Ste pánom situácie
Tento prvý interaktívny projektor od spoločnosti Epson je vybavený dvoma digitálnymi 
perami, ktoré umožňujú súčasnú prácu učiteľov aj študentov. Tieto perá sú citlivejšie a 
ľahšie sa používajú v porovnaní s predchádzajúcimi modelmi vďaka novej funkcii 
„vznášania“, ktorá presne deteguje polohu pera, aj keď nie je v kontakte s projekčnou 
plochou. Automatická kalibrácia a inštalácia bez ovládača umožňuje mimoriadne 
rýchle a jednoduché nastavenie.

Všetko, čo potrebujete
Balenie obsahuje projektor, držiak na stenu, dve digitálne perá a nepotrebuje 
samostatné plátno. Projektor môžete namontovať štyrmi rôznymi spôsobmi na 
maximalizáciu učebných možností: na stenu, na strop alebo dokonca pod stôl alebo na 
jeho bočnú stranu. Montáž na stôl umožňuje spoločne pracovať s dokumentmi alebo 
multimediálnymi súbormi v prípade veľkých skupinových projektov.

Jednoduchá inštalácia a ovládanie
Spoločnosť Epson navrhla tento projektor pre vás. Rýchle a jednoduché používanie a 
nastavenie umožňuje zapnutie a pripojenie bez čakania, kým sa zahreje. Obraz sa 
automaticky vykalibruje a projektor je navyše vybavený vstavaným reproduktorom s 
výkonom 16 W. Nástroj na okamžité poznámky umožňuje kresliť na ľubovoľné 
premietané pozadie alebo video a dokáže tak každý povrch zmeniť na interaktívny bez 
pripojenia k počítaču.

Nízke náklady
Prevádzkové náklady sú nízke vďaka lampe s dlhou životnosťou 4 000 hodín alebo 
štyri roky*1 v úspornom režime a filtru so životnosťou 5 000 hodín.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

Biely a farebný svetelný výkon 3 100 
lúmenov
Znížený výskyt tieňov, veľkosť obrazu 0,27:1
Na stole alebo stene s ľubovoľným povrchom
Až 100 palcov, formát 16:10
Dve interaktívne perá s funkciou „vznášania“



Epson EB-485Wi

ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA
Projekčná sústava Technológia 3LCD
Displej LCD 0,59 palec

OBRAZ
Svetlosť farieb 3.100 Lúmenov - 1.800 Lúmenov (úsporný režim)
Svetlosť bielej 3.100 Lúmenov - 1.800 Lúmenov (úsporný režim)
Rozlíšenie WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrast 3.000 : 1
Žiarovka 215 Š, 3.000 h Životnosť, 4.000 h Životnosť (v režime šetrenia energiou)
Lichobežníková korekcia Manuálne vertikálne: ± 5 °, Manuálne horizontálne ± 5 °

OPTIKA
Priblíženie Digital, Factor: 1,35
Veľkosť projekcie 60 palce - 100 palce
Projekčná vzdialenosť 
Širokouhlé

0,4 m (60 palec obrazovka)

Projekčná vzdialenosť Tele 0,6 m (100 palec obrazovka)
Clonové číslo projekčného 
objektívu

1,8

Ohnisková vzdialenosť 3,71 mm
Zaostrenie manuálne

PRIPOJITEĽNOSŤ
Funkcia USB displeja 3 v 1: obraz/myš/zvuk
Prípojky USB 1.1 typu B (voliteľné), vstup pre mikrofón, Zvukový vstup – cinch, Zvukový vstup – 

stereofónny minikonektor (2x), Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, Vstup RGB (2x), Vstup 
S-Video, Komponentný vstup (2x), Kompozitný vstup, Vstup HDMI, Výstup VGA, Vstup VGA (2x), 
Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n (voliteľné), Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), 
RS-232C, USB 2.0 typu B, USB 2.0 typu A

Pripojenie telefónu Smart 
Phone

áno s aplikáciou Epson pre systém iOS

POKROČILÉ FUNKCIE
Bezpečnosť Zámok Kensington, Bezpečnostná lišta, Zámok ovládacieho poľa, Ochrana heslom
Vlastnosti Priame zapínanie a vypínanie, Kompatibilné s fotoaparátmi na dokumenty, Okamžité 

pripojenie/odpojenie, Prehliadač súborov formátu JPEG, Tlačidlo vypnutia zvuku, Sieťová 
administrácia, Network Image Transmission, Bez PC, Tlačidlo prerušenia, Quick Corner, 
Prezentácia

VŠEOBECNE
Spotreba energie 300 Watt, 215 Watt (úsporný režim), 0,27 Watt (v režime spánku)
Rozmery produktu 367 x 375 x 181,5 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu 5,4 kg
Hladina hluku Normálny: 35 dB (A) - Hospodárny režim: 28 dB (A)
Priložený softvér EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection, EasyMP Slide 

Converter
Reproduktory 16 Watt

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU V11H452040

Čiarový kód 8715946495668

OBSAH DODÁVKY

USB kábel
Softvér (CD)
Diaľkové ovládanie vrát. batérií
Elektrický kábel

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Adapter - ELPAP07 Wireless LAN b/g/n
 V12H418P13

Air Filter - ELPAF40
 V13H134A40

Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
 V12H003B23

Ovládací a pripájací box Epson ELPCB01
 V12H443040

Interactive Pen - ELPPN03A orange - EB475Wi/485Wi
 V12H522001

Interactive Pen - ELPPN03B blue - EB475Wi/485Wi
 V12H523001

Lamp - ELPLP71 - EB-485Wi series
 V13H010L71

Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
 V12H005M09

ELPSP02
 V12H467040

1. Predpokladá sa priemerný čas používania 5 hodín denne a
200 dní v roku.

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných
vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON EUROPE B.V. 
Telefon: +420 548 427 811 
Fax: +420 548 427 816 
Infoline: 0850 111 429 
 
www.epson.sk

Organizační složka 
Slavíčkova 1a 
638 00 Brno 
Česká republika


