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Epsons nya projektor med ultrakort projiceringsavstånd, touch-
funktion och två interaktiva pennor – mer interaktivt kan det inte bli. 
Projektorn har en ljusstyrka på hela 3�300 lumen och WXGA-
upplösning. EB-595Wi har en design med ultrakort projiceringsavstånd 
som gör att du kan visa stora bilder på mycket kort avstånd med 
minsta möjliga skuggor och reflexer.

Kvalitetsbild
Epsons 3LCD-teknik garanterar högkvalitativa bilder med lika hög ljusstyrka för vitt och 
färgat ljus, vilket ger intensiva färger och ljusstarka bilder, även i dagsljus, samt tre gånger 
klarare färger än ledande konkurrerande projektorer1. WXGA-upplösningen matchar 
upplösningen och bildformatet på de flesta bärbara datorer skärmar, och HDMI-ingången 
medför att eleverna får se skarpa och tydliga projicerade bilder.
Touch-funktion och två pennor
Anteckna direkt på skärmen med fingrarna. Epsons interaktiva pennor är nu ännu 
känsligare och lättanvända. Eftersom det nu finns två pennor kan lärare och elev eller två 
elever arbeta samtidigt med olika pennattribut.
Pålitlig
Projicera längre med ökad driftsäkerhet och en lampa som räcker upp till hela 6�000 
timmar.
Tidsbesparande
Sätt bara i kontakten och starta – projektorn behöver inte värmas upp och det datorlösa 
whiteboardläget innebär att läraren inte ens behöver starta sin dator. Den interaktiva 
funktionen kräver inte att några drivrutiner installeras och den kalibreras automatiskt.
Trådlös projektor
Den trådlösa funktionen gör att du enkelt kan visa innehåll från en mängd smarta enheter 
via appen iProjection2.
Mer kontroll och samarbete
Projektionsprogrammet går att använda på flera datorer så att läraren och eleverna kan 
dela med sig av sitt material samtidigt. Med moderatorfunktionen har läraren fullständig 
kontroll och kan välja vilket innehåll som visas.

VIKTIGA FUNKTIONER

Kvalitetsbild
Epsons 3LCD-teknik garanterar bilder med 
hög kvalitet
Touch-funktion och två pennor
Anteckna direkt på skärmen med fingrarna
Pålitlig
Ökad driftsäkerhet och längre livslängd för 
lampan
Tidsbesparande
Koppla bara in och knäpp på den – projektorn 
behöver inte värmas upp
Trådlös projektor
Innehåll kan visas trådlöst från en mängd olika 
enheter
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System 3LCD Technology

LCD Panel 0,59�inch with MLA (D8)

IMAGE

Lampa 245�Watt, 4.000�h�Livslängd, 6.000�h�Livslängd�(i sparläge)

Färgstyrka 3.300�Lumen-1.900�Lumen�(ekonomi) In accordance with ISO 21118:2013

Vitstyrka 3.300�Lumen - 1.900�Lumen�(ekonomi) In accordance with ISO 21118:2013

Trapetskorrigering Manuell vertical: ±�3�°, Manuell horizontal ±�3�°

Upplösning WXGA, 1280 x 800, 16:10

Kontrastförhållande 10.000�: 1

OPTIK

Zoom Digital, Factor:�1 - 1,35

Projektionsavstånd 

vidvinkel/tele

0,6�m (100�inch�screen)

Projektionsförhållande 0,27:1

Projektionsstorlek 60�inches - 100�inches

Projection Lens F Number 1,8

Fokuslängd 3,71�mm

Fokus Manuell

Offset 6�: 1

CONNECTIVITY

USB-displayfunktion 3 i 1: bild/mus/ljud

Anslutningar USB 2.0 Typ B, HDMI in (2x), Stereominitele ljudingång (3x), VGA ut, Wireless LAN IEEE 

802.11b/g/n (valfritt), USB 2.0 Typ A, Stereominitele ljudutgång, VGA in (2x), mikrofoningång, 

Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T), MHL, RS-232C, S-Video in, Gränssnitt för touch-

läge, Synk. in, Synk. ut

Epson iProjection App Ad-hoc/infrastruktur

ANNAN

Garanti 24�Månader�Inlämning, Lampa: 12�Månader eller 1.000�h

LOGISTIKINFORMATION

SKU V11H599040

Streckkod 8715946534428

Mått enskild förpackning 583 x 511 x 345 mm

Carton Weight 12,03 kg

Styck 6 Units

Tillverkningsland Kina

Pallstorlek 66�Styck (6 x 11)

LEVERANSOMFATTNING

USB-kabel
Pennfodral
Fjärrkontroll inkl. batterier
Huvudenhet
Vägghållare
Strömkabel
Interaktiva pennor
CD Manual
Touch enhet

OPTIONAL ACCESSORIES

Luftfilter – ELPAF40

� V13H134A40

Adapter – ELPAP07 trådlöst LAN b/g/n

� V12H418P13

Quick Wireless Connect USB key - ELPAP08

� V12H005M08

1. – Jämfört med ledande DLP-projektorer med ett chip för
företag och utbildning grundat på data från NPD mellan juli
2011 och juni 2012. Ljusstyrkan för färgat ljus (CLO)
uppmätt i enlighet med IDMS 15.4.  Ljusstyrkan för färgat
ljus varierar beroende på användningsförhållandena. Mer
information finns på www.epson.se/CLO. 2 – Appen
iProjection finns för Android- och iOS-enheter

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. 
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige 
Produktinformation: 0771-400135 
Support: 0771-400134 
Fax Support: 0771-400136 
level.one@epson.se 
www.epson.se

Finlandsgatan 10 
164 74 Kista 
Öppettider Support: 09.00 – 17.00


