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ADATLAP

Ösztönözze a hatékony csapatmunkát egy megfizethető, nagyméretű 
megjelenítési megoldással, amely a termelékenységet és a 
csatlakoztathatóságot egyaránt növeli

A kompakt és megfizethető megoldás az iroda méretétől függetlenül teszi lehetővé a 
kompromisszumok nélküli, lebilincselő előadások tartását. A nagy képméretnek és a 
rugalmas formátumnak köszönhetően a tartalom bármilyen szögből megtekinthető, a 
résztvevők pedig közvetlenül a saját eszközeikről oszthatják meg a tartalmakat, 
megvalósítva ezzel a tökéletes együttműködési élményt.

Az EB-725W projektorral többé nem csak egy adott méretű kép jeleníthető meg, 
hanem a tartalom 120 hüvelykig méretezhető, nagy fényerő mellett. A síkpaneles 
kijelzőkkel ellentétben nincsenek árnyékok, becsillanások és vakfoltok, a 4000 
lumenes, nagy fényerejű lézer fényforrás pedig akkor is használható, ha a környezeti 
fény erős. A többképernyős megoldás egyszerűvé és intuitívabbá teszi az 
együttműködést, az osztott képernyős funkcióval pedig akár négy jelforrás is 
megjeleníthető egyidejűleg, egyetlen képernyőn.

A nézői élmény magával ragadóbb, a többféle csatlakoztatási lehetőségnek 
köszönhetően pedig a kivételes képminőség és a hangminőség is biztosított. A 
tökéletes élmény jegyében a vezeték nélküli csatlakoztathatóság, amely magába 
foglalja a Miracaston keresztüli képernyőtükrözést is, mindenki számára lehetővé teszi 
a tartalom táblagépről, mobilról vagy laptopról történő megosztását. Ráadásul egy 
Epson dokumentumkamera csatlakoztatásával könnyedén jeleníthet meg 
elképesztően részletgazdag, az egész terem számára jól látható 3D-s képeket is.

A síkpaneles kijelzőkkel szemben az EB-725W többféle képméretet és formátumot is 
kínál, fix költségek mellett. Többféle felszerelési lehetőség szolgálja a kényelmes 
nézőszög kialakítását. Antibakteriális táblákkal használva higiénikusabb 
munkaterületeket eredményez, ráadásul mentes az ujjnyomoktól is.

A termék további erőssége a fenntarthatóság, amely a fenntartható gyártáson, a 
termékhasználaton és az életcikluson alapul.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Bármilyen helyiség, bármilyen méret
Nagy fényerejű, nagy formátumú 
megjelenítési megoldás, akár 120 hüvelykig
Minden szögből jól látható
Nincsenek korlátozott betekintést nyújtó 
szögek, árnyékok, becsillanások vagy 
vakfoltok
Többféle együttműködési lehetőség
Csatlakoztasson a rendszerhez saját 
eszközöket, így egyebek mellett akár 
webkamerát is
Dokumentumkamera kompatibilitás
Teljesen magával ragadó élményt teremthet 
saját hang- és látványvilággal
Kivételes megbízhatóság
Karbantartásmentes lézertechnológia a 
beszerelést követő gondtalan használatért



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Képalkotási eljárás 3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel 0,59 hüvelyk ezzel: C2 Fine

KÉP
Színesfény kibocsátás 4.000 Lumen- 2.800 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás 4.000 Lumen - 2.800 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrasztarány 2.500.000 : 1
Keystone-korrekció Manuális függőleges: ± 3 °, Manuális vízszintes ± 3 °
Színreprodukció akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA
Vetítési arány 0,28 - 0,37:1
Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35
Vetítési méret 65 hüvelyk - 120 hüvelyk
Az objektív F értéke 1,6
Gyújtótávolság 3,7 mm
Fókusz Kézi
Offset 6 : 1

CSATLAKOZÓK
Csatlakozók A típusú USB 2.0 (2x), B típusú USB 2.0, RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), 

Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA be (2x), VGA ki, HDMI be 
(3x), Miracast, Sztereó minidugasz audio kimenet, Sztereó minidugasz audio bemenet (3x), 
mikrofonbemenet

Okostelefon-csatlakoztatás Ad-hoc / Infrastruktúra

SPECIÁLIS FUNKCIÓK
Biztonság Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Jelszóvédelem, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, 

Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas 
védelem

Jellemzők A/V mute, Ívkorrekció, Automatikus bekapcsolás, Automatikus forráskeresés, Beépített hangszóró, 
CEC-kompatibilis, Digitális zoom, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera 
kompatibilis, Egyszerű OSD előbeállítás, Email notification, Kezdőlap, Vízszintes és függőleges 
trapézkorrekció, Képeltolás, Azonnali be/ki, Mail notification function, Mikrofonbemenet, Hálózat-
adminisztráció, Hálózati vetítés, OSD másolási funkció, Quick Corner, Ütemezés funkció, Osztott 
képernyő funkció, Super resolution, Internetes irányítás, Webes távirányító, Vezeték nélküli 
hálózatba kapcsolható

Interaktivitás Nem
Szín-üzemmódok Tábla, Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás 255 Watt, 197 Watt (gazdaságos), 0,5 Watt (készenléti üzemmódban)

EGYÉB
Garancia 60 hónap Bevitel vagy 12.000 o

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU V11H999040

Vonalkód 8715946681856

Származási ország Kína

EB-725W

A DOBOZ TARTALMA

Tápkábel
Távvezérlő elemekkel
Kivehető akkumulátor x2
Rövid beüzemelési útmutató

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & 
Miracast) -ELPAP11
V12H005A01
ELPSP02
V12H467040
Table Mount for Ultra-short-throw Series - ELPMB29
V12H516040
Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház I. 
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
+36 (1) 577-9932 
www.epson.hu


