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KARTA PRODUKTU

Zaprojektowane z myślą o pracy zespołowej, idealne, interaktywne 
rozwiązanie do sal konferencyjnych, ze skalowalnym ekranem 
laserowym o przekątnej do 100 cali doskonale sprawdzającym się 
podczas zdalnej współpracy.

Ten interaktywny projektor laserowy jest łatwy w obsłudze i eliminuje koszty związane 
z eksploatacją urządzenia. Jednocześnie umożliwia uzyskanie doskonałego efektu i 
zapewnia możliwości współpracy na dużym, skalowalnym wyświetlaczu, który 
usprawnia dzielenie się wiedzą oraz komunikację. Najważniejsze funkcjonalności: 
obsługa dotykowa i funkcja dual-pen, rozdzielczość Full HD WUXGA, możliwość 
udostępniania materiałów z dwóch źródeł na jednym ekranie i funkcja łączności 
bezprzewodowej oraz zdalnego łączenia się z kilkoma lokalizacjami.

Ekran o przekątnej do 100 cali dla zwiększenia widoczności i czytelności 
materiałów
Możliwość odczytania dowolnych materiałów przez każdego uczestnika dzięki 
skalowalnemu obrazowi, laserowemu projektorowi o rozdzielczości Full HD WUXGA 
oraz technologii 3LCD firmy Epson. Złącze HDMI zapewnia wyższą jakość, ostrość 
oraz wyrazistość wyświetlanych treści w każdej sali konferencyjnej. 

Łączność bezprzewodowa i lustrzane odbicie ekranu
Łatwość udostępniania i prezentowania materiałów przy użyciu różnych funkcji 
łączności, np. automatycznego włączania, bezprzewodowego łączenia za pomocą 
aplikacji Epson iProjection lub funkcji lustrzanego odbicia ekranu1.

Wszechstronne rozwiązanie biurowe
To interaktywne rozwiązanie do sal konferencyjnych łączy funkcje flipchartu, tablicy i 
konwencjonalnego ekranu w jednym uniwersalnym urządzeniu. Uczestnicy spotkań 
mogą wyświetlać obraz i nanosić na tablicy zapiski za pomocą różnych urządzeń 
mobilnych, bez konieczności korzystania ze specjalnego oprogramowania, a także 
zadbać o bezpieczeństwo informacji, wprowadzając hasła dostępu do spotkań i 
notatek. Funkcja zdalnego pulpitu pozwala odejść od komputera (także z systemem 
Windows 10) i prowadzić prezentację z dowolnego miejsca w biurze. W trakcie 
spotkań można także korzystać ze Skype'a i innych rozwiązań do wideokomunikacji.

Dzielony i przesuwany ekran
Materiały z dwóch różnych źródeł, np. wideokonferencję i prezentację, można 
wyświetlać w trybie dzielonego ekranu w celu ułatwienia interakcji. 

KLUCZOWE CECHY

Doskonały obraz o przekątnej do 100 cali
Rozdzielczość Full HD WUXGA i 
technologia 3LCD firmy Epson
Wszechstronne rozwiązanie 
konferencyjne
Połączenie kilku narzędzi biurowych w 
jednym, interakcyjnym urządzeniu 
ułatwiającym współpracę
Większa integracja i współpraca
Udostępnianie obrazu z kilku urządzeń 
jednocześnie
Dzielony i przesuwany ekran
Dwa wyświetlacze w jednym — możliwość 
jednoczesnego wyświetlania obrazów z 
różnych źródeł
Tryb zdalnego udostępniania tablicy
Współtworzenie i udostępnianie 
uczestnikom notatek ze spotkań



EB-1470Ui

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Pilot z bateriami
Urządzenie sterujące
Instrukcja na płycie CD
Jednostka obsługi funkcji dotykowych
Interaktywne pióra
Kabel zasilający
Kabel USB
Uchwyt naścienny
Etui na pióro
Warranty card
Skrócona instrukcja uruchomienia
Jednostka W-LAN
Zamienne końcówki pióra
Urządzenie podstawowe



OPCJONALNE AKCESORIA

Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
ELPSP02
V12H467040
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
Air Filter - ELPAF43
V13H134A43
Table Mount for Ultra-short-throw Series - ELPMB29
V12H516040

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU V11H876040

Kod kreskowy 8715946641034

Kraj pochodzenia Filipiny

Rozmiar palety 2 szt.

EB-1470Ui

1.  — Wymagana aplikacja iProjection oraz połączenie
internetowe; obsługiwane są tylko urządzenia z systemami
IOS i Android; mogą obowiązywać ograniczenia w zakresie
udostępniania plików. Technologia bezprzewodowa Miracast™
jest dostępna tylko w wybranych urządzeniach obsługujących
systemy Android 4.2+ i Microsoft Windows 8.1+. Technologia
Intel® WiDi wymaga zgodnego systemu z zainstalowanym
systemem operacyjnym Microsoft Windows 7+.

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


