
EB-1460Ui
FIŞĂ TEHNICĂ

Dezvoltaţi un mediu de lucru cu adevărat modern, prin promovarea 
conferinţelor eficiente, bazate pe colaborare, pentru a stimula 
împărtăşirea de cunoştinţe şi comunicarea 

Aduceţi interactivitatea în orice sală de conferinţe, prin intermediul celui mai nou 
proiector pentru distanţe ultrascurte, cu interactivitate tactilă şi două creioane, un nivel 
ridicat de luminozitate de 4.400 lumeni, rezoluţie Full HD WUXGA şi capacitate de 
conectare de la distanţă din locaţii multiple. Modelul EB-1460Ui pentru distanţe 
ultrascurte este conceput pentru a proiecta pe un ecran cu dimensiuni scalabile de 
până la 100 de inci, pentru a îndeplini cerinţele oricărui mediu de lucru business.

Afişaj de până la 100 de inci şi calitate excepţională
Rezoluţia Full HD WUXGA combinată cu tehnologia Epson 3LCD asigură conţinut de 
calitate superioară, cu culori mai vibrante şi imagini mai luminoase. Conectivitatea 
HDMI permite, de asemenea, publicului să beneficieze de conţinut mai clar şi mai bine 
definit în orice sală de conferinţe.

Soluţie multifuncţională pentru birouri
Proiectorul interactiv pentru săli de conferinţe combină beneficiile flipchart-urilor, 
tablelor albe şi ecranelor convenţionale într-o singură soluţie unificată. Participanţii la 
conferinţe pot vizualiza şi adnota conţinutul tablei albe de pe o serie de dispozitive 
inteligente, fără să fie necesare aplicaţii speciale, asigurând securizarea informaţiilor 
prin intermediul aplicării de parole pentru conferinţe şi notiţe.

Interactivitate tactilă şi două creioane
Utilizaţi degetele pentru a adnota direct pe ecran. Creioanele interactive Epson au 
acum o viteză de răspuns mai mare şi sunt mai uşor de utilizat. Prin intermediul celor 
două creioane noi, colegii pot lucra simultan utilizând atribute diferite ale acestora.

Ecran împărţit glisant
Combinaţi două surse şi proiectaţi, cum ar fi în cazul unei conferinţe şi prezentări cu 
surse multiple, pentru a optimiza interacţiunea.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Afişaj de până la 100 inci şi calitate 
excepţională
Rezoluţie Full HD WUXGA cu tehnologie 
Epson 3LCD
Soluţie multifuncţională pentru birouri
Diferite echipamente pentru birou într-un 
singur echipament destinat colaborării 
interactive
îmbunătăţiţi integrarea şi colaborarea
Partajaţi simultan conţinut de pe o gamă 
largă de dispozitive
Interactivitate tactilă şi două creioane
Utilizaţi degetele pentru a adnota direct pe 
ecran
Mod de partajare a tablei albe
Invitaţi şi partajaţi adnotări din conferinţe cu 
participanţii



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Sistem de proiecţie Tehnologie 3LCD
Panou LCD 0,67 inchi cu MLA (D10)

IMAGINE
Luminozitate culor 4.400 Lumen- 2.900 Lumen (economic) în conformitate cu IDMS15.4
Luminozitate albă 4.400 Lumen - 2.900 Lumen (economic) în conformitate cu ISO 21118:2012
Rezoluţie WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Raport contrast 16.000 : 1
Lampă 300 L, 5.000 h Viaţă utilă, 10.000 h Viaţă utilă (în modul economisire energie)
Corecţie Keystone Manual vertical: ± 3 °, Manual orizontal ± 3 °
Reproducerea culorilor Până la 1,07 miliarde culori

OPTICĂ
Raport proiecţie 0,27 - 0,37:1
Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35
Dimensiuni proiecţie 70 inci - 100 inci
Unghi larg distanţă proiecţie 0,4 m ( 70 inchi ecran)
Distanţă proiecţie tele 0,6 m ( 100 inchi ecran)
Numărul F al lentilei de 
proiecţie

1,6

Distanţă focală 4,2 mm
Focus Manual
Decalaj 5,8 : 1

CONECTIVITATE
Funcţiune Display USB 3 în 1: fotografie / mouse / sunet
Conexiuni USB 2.0 tip A (2x), USB 2.0 tip B, RS-232C, Interfaţă Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN 

wireless IEEE 802.11 b/g/n, Intrare VGA, Ieşire VGA, Intrare HDMI (2x), Intrare S-Video, MHL, 
Ieşire audio mini-jack stereo, Intrare audio mini-jack stereo (2x), intrare pentru microfon, Interfaţă 
tactilă, Intrare sincronizare, Ieşire sincronizare, Miracast, Remote Desktop Connection, USB 
Interface for keyboard, Ieşire DVI (tablă albă), LAN wireless b/g/n (2,4 GHz)

Conexiune smartphone Ad-hoc/Infrastructură

CARACTERISTICI AVANSATE
Securitate Protecţie Kensington, Blocaj panou de comandă, Protecţie parolă, Lacăt, Orificiu pentru cablul de 

securitate, Blocare unitate LAN wireless, Securitate LAN wireless, Protecţie prin parolă
Caracteristici Buton „AV mute”, Calibrare automată, Reglare automată luminozitate, Selecţie automată a intrării, 

Difuzor integrat, Compatibil cu CEC, Siglă personalizată utilizator, Zoom digital, Pornire/oprire 
directă, Compatibil cu cameră documente, Instalare fără drivere, Acceptă două creioane, Control 
dinamic lampă, Presetare uşoară OSD, Compatibilitate tactilă, Ecranul de acasă, Interactiv, Durată 
lungă de viaţă a lămpii, Interfaţă audio/video MHL, Interactivitate pe ecrane multiple, Tastă cuplare 
pe "mut", Adnotare independentă de computer, Aplicaţie de proiecţie pentru Chromebook, Remote 
Desktop Connection, Screen Mirroring/Duplicarea ecranului, Funcţie ecran partajat, Funcţie de 
partajare a tablei albe, Posibilitate de conectare în reţea LAN wireless, Aplicaţia iProjection

Interactivitate Da - creion şi interactivitate tactilă
Mod color Tablă, Dinamic, Fotografie, Prezentare, sRGB, Tablă virtuală

GENERAL
Consum de energie 490 Waţi, 400 Waţi (economic), 0,5 Waţi (în Standby)
Dimensiuni produs 474 x 447 x 130 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 8,5 kg

ALTELE
Garanţie 36 Luni Retur în service sau 8.000 h, Lampă: 12 Luni sau 1.000 h

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

EB-1460Ui

VOLUM DE LIVRAT

Telecomandă incl. baterii
Dispozitiv de control
Manual pe CD
Unitate tactilă
Creioane interactive
Cablu alimentare
Cablu USB
Suport de perete
Suport creioane
Warranty card
Ghid de pornire rapidă
Unitate WLAN
Vârfuri de schimb pentru creion
Aparat principal



ACCESORII OPŢIONALE

ELPSP02
V12H467040
Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
Air Filter - ELPAF45
V13H134A45
ELPLP92
V13H010L92
Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
Table Mount for Ultra-short-throw Series - ELPMB29
V12H516040
Replacement Pen Tip - ELPPS03 (Teflon) x 2 pieces
V12H775010
Replacement Pen Tip - ELPPS04 (Felt) x 4 pieces
V12H776010
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11H726040

Cod de bare 8715946610283

Ţară de origine China

EB-1460Ui

1.  - În comparaţie cu proiectoarele DLP cu 1 cip destinate
mediului de afaceri şi educaţional, clasate pe primul loc
conform datelor NPD din perioada iulie 2011-iunie 2012.
Luminozitatea pe culoare a fost măsurată în conformitate cu
standardul IDMS 15.4.  Luminozitatea pe culoare variază în
funcţie de condiţiile de utilizare. Pentru informaţii
suplimentare, vizitaţi www.epson.ro/clo
2.  - Aplicaţia iProjection este disponibilă pentru dispozitive
Android şi iOS

Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi. 
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.
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