
Epson Desktop Document
Camera ELPDC11

KARTA PRODUKTU

Najnowszy wizualizer pomaga nauczycielom w prezentacji obiektów 
3D, książek, eksperymentów, a nawet istot żywych w nauczaniu 
interaktywnym.

Zabiegani nauczyciele wciąż poszukują sposobów na to, by nauka była również 
zabawą, a firma Epson może im w tym pomóc, ponieważ potrafi zapewnić sprzęt 
projekcyjny do klas i rozumie zapotrzebowanie na proste w obsłudze urządzenia.

Urządzenie ELPDC11 oferuje wyjątkowy zestaw funkcji za niewygórowaną cenę. 
Złożone przede wszystkim z wysokiej jakości kamery o rozdzielczości 5 megapikseli 
na solidnym przegubowym ramieniu zapewnia szkołom podstawowym, gimnazjom i 
szkołom średnim łatwy sposób prezentacji klasom szeregu zagadnień przy 
równoczesnym tworzeniu multimedialnych notatek z lekcji.

Zaawansowane funkcje łączności: Możliwość bezpośredniego podłączenia do 
dowolnego projektora w celu prezentacji obiektów fizycznych lub treści cyfrowych. 
Dzięki projektorowi firmy Epson rzeczywisty rozmiar obrazu wykrywany jest 
automatycznie, co sprawia, że obraz może dokładnie wypełnić ekran. Urządzenie 
można też podłączyć do projektorów interaktywnych firmy Epson — EB-450Wi oraz 
EB-460i — co umożliwia nauczycielom tworzenie na dużym ekranie notatek w czasie 
rzeczywistym oraz dodawanie komentarzy do obiektów trójwymiarowych, a następnie 
rejestrowanie przechwyconych obrazów.
Znakomity obraz: wysoka częstotliwość odświeżania ekranu rzędu 30 klatek na 
sekundę zapewnia wyraźny i płynny obraz na żywo z możliwością użycia 10x 
powiększenia cyfrowego.
Duży obszar rejestrowania o formacie A3: obiektów nie trzeba precyzyjnie ustawiać, 
ani ciągle poprawiać.
Intuicyjne przyciski: wyraźnie widoczne, wydzielone przyciski do automatycznego 
ustawiania ostrości, przełączania pomiędzy źródłami (komputer lub kamera 
wizualizatora), powiększania i pomniejszania, robienia zdjęć lub nagrywana filmów.
Elastyczność: głowica kamery obraca się w zakresie 90 stopni, umożliwiając łatwe 
ustawienie pola widzenia. Ponadto przy dołączonego do opakowania mocowania 
nauczyciele mogą łatwo podpiąć do niej mikroskop, aby wyświetlać powiększony obraz.
Zaawansowane oprogramowanie: zarządzanie funkcjami interaktywnymi i opcjami 
multimedialnymi, możliwość rejestrowania obrazów nieruchomych oraz filmów, a nawet 
obserwowania w przyspieszonym tempie, jak topnieje lód, dzięki funkcji ekspozycji 
poklatkowej, która umożliwia rejestrowanie w czasie do 72 godzin.

KLUCZOWE CECHY

Wysoka jakość obrazu
Kamera 5 megapikseli
Duży obszar filmowania
Wielkość do formatu A3 zapewnia swobodę 
rozmieszczania obiektów
Prosta obsługa
Przycisk automatycznego ustawiania 
ostrości za pomocą jednego naciśnięcia
Widok ze zbliżeniem
10x powiększenie cyfrowe
Swoboda filmowania
Ramię z trzema przegubami i obrotowa 
głowica kamery



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
Urządzenie pobierające obraz 1/ 4 " Czujnik CMOS
Efektywna liczba pikseli 5 M Pixels
Szybkość w klatkach na 
sekundę

maks. 30 kl./s

UKŁAD OPTYCZNY
Zoom Cyfrowy 10
Fokus Automatyczny
Obszar rejestrowania Format A3: 297 x 420 mm

OBRAZ
Rozdzielczość wyjściowa SXGA(1280*1024)/XGA(1024*768)/WXGA 16:10 (1280*800)/WXGA 16:9 (1360*768)/1080p 

(1920*1080)
Regulacja parametrów obrazu Czarno-biały, Regulacja jasności, Redukcja migotania, Obracanie obrazów, Negatyw
Kompatybilność wideo NTSC, PAL

ZŁĄCZA
Przyłącza Złącze USB 1.1 typu B, Wejście VGA, Wyjście VGA, Wejście sygnału kompozytowego, 

wbudowany mikrofon

ZAAWANSOWANE FUNKCJE
Przechowywanie obrazów 1 GB pamięci wewnętrznej, Zgodność z SD/SDHC (128 MB–32 GB)
Oprogramowanie edytuj, zarządzanie plikami, podgląd, przechwytywanie nieruchomych obrazów (JPEG/BMP), 

Czas ekspozycji poklatkowej do 72 godzin, nagrywanie filmów (WMV/MPG/AVI/MOV), 
archiwizowanie w sieci

Bezpieczeństwo Zamek Kensington, Drążek zabezpieczający, Otwór na linkę zabezpieczającą

INFORMACJE OGÓLNE
Zużycie energii 14,5 W, 0,46 W (w trybie czuwania)
Wymiary produktu Złożona 270 x 192 x 244 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość), W trakcie pracy 270 x 326 x 

437 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 2,2 kg
Załączone oprogramowanie Oprogramowanie ArcSoft do wizualizera Epson, Menedżer przycisków w wizualizerze Epson
Kompatybilne systemy 
operacyjne

Mac OS 10.5+, Windows Vista, Windows XP

INNE
Gwarancja 36 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU V12H377040

Kod kreskowy 8715946475431

Wymiary opakowania pojedynczego 762 x 432 x 324 mm

Waga pudełka 12,9 kg

szt. 1 Liczba jednostek

Kraj pochodzenia Chiny

Rozmiar palety 28 szt.

Epson Desktop Document Camera
ELPDC11

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Urządzenie podstawowe
adapter mikroskopu
Kabel VGA
Skrócona instrukcja uruchomienia
Pilot z bateriami
Kabel USB
Zestaw instrukcji obsługi

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


