
EB-725Wi
FIŞĂ TEHNICĂ

Proiector interactiv, agil, care creează un impact în orice spațiu de 
lucru. Se concentrează pe nevoile utilizatorilor și pe conectarea 
oamenilor la locul de muncă sau în afara acestuia.

Transformă orice spațiu de lucru cu acest afișaj flexibil și extins care sporește 
colaborarea, productivitatea, precum și livrarea durabilă. Indiferent de unghiuri sau de 
aspectul sălii de curs, fiecare persoană se bucură de o vizualizare neîntreruptă, 
imersivă, cu spațiu maximizat și distanțare socială, fără a suporta costul necesar al 
ecranelor mai mari cu dimensiuni fixe.

Flexibilitatea este extrem de importantă pentru EB-725Wi-Fi, cu opțiuni de afișaj cu 
format luminos, extins și de dimensiuni mari de până la 100". Spre deosebire de 
echivalentele cu ecran plat, nu există umbre, strălucire sau puncte oarbe, iar sursa de 
lumină laser de mare luminozitate de 4.000 lm poate funcționa atunci când iluminarea 
ambientală este de asemenea ridicată. Interactivitatea pe ecrane multiple permite 
colaborarea facilă și intuitivă, în timp ce o caracteristică de ecran împărțit poate afișa 
până la patru intrări pe un afișaj mare la o rezoluție HD .

Experiența de vizualizare este mai captivantă, cu multiple opțiuni de conectivitate care 
îmbunătățesc calitatea excepțională a imaginii și a sunetului. Pentru o operațiune 
absolută, conectivitatea wireless, inclusiv duplicare ecran prin Miracast, permite tuturor 
să partajeze conținut de pe propriile tablete, telefoane mobile sau laptopuri.

Utilizatorii pot nota conținut cu stiloul și (opțional) prin interactivitate tactilă, alături de 
opțiunile avansate pentru tablă albă. EB-725Wi acceptă, de asemenea, instrumente 
suplimentare de colaborare și productivitate, inclusiv imprimare, salvare și e-mail și 
intrări multiple pe un singur afișaj, inclusiv videoconferințe, camere de vizualizare și 
tehnologie de prezentare.

Spre deosebire de afișajele cu ecrane plate, EB-725Wi oferă mai multe dimensiuni și 
formate de afișaj pentru un cost fix. De asemenea, oferă opțiuni flexibile de montare, 
este mai rapid și mai ușor de implementat, este mai confortabil de vizualizat, este mai 
durabil și oferă spații de lucru mai igienice atunci când se utilizează cu table albe 
antimicrobiene - fără a permite lăsarea de amprente.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Orice încăpere, orice dimensiune
Opțiuni de afișaj cu format luminos, de 
dimensiuni mari de până la 100"
Sporiți productivitatea
Interfață ușor de utilizat, tactilitate receptivă 
opțională și instalare rapidă
Colaborare versatilă
Extinde conectivitatea, prin wireless, camere 
VC și multe altele
Fiabilitate excepțională
Tehnologie laser fără întreținere pentru 
liniște și siguranță



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Sistem de proiecţie Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide
Panou LCD 0,59 inchi cu C2 Fine

IMAGINE
Luminozitate culor 4.000 Lumen- 2.800 Lumen (economic) în conformitate cu IDMS15.4
Luminozitate albă 4.000 Lumen - 2.800 Lumen (economic) în conformitate cu ISO 21118:2012
Rezoluţie WXGA, 1280 x 800, 16:10
High Definition HD ready
Raport de aspect 16:10
Raport contrast 2.500.000 : 1
Sursa de lumină Laser
Sursa de lumină 20.000 Ore Durability High, 30.000 Ore Durability Eco
Corecţie Keystone Manual vertical: ± 3 °, Manual orizontal ± 3 °
Modificare video 10 Bits
Frecvenţă de generare a 
imaginii 2D pe verticală

100 Hz - 120 Hz

Reproducerea culorilor până la 1,07 miliarde culori

OPTICĂ
Raport proiecţie 0,28 - 0,37:1
Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35
Obiectiv Optic
Dimensiuni proiecţie 65 inci - 100 inci
Numărul F al lentilei de 
proiecţie

1,6

Distanţă focală 3,7 mm
Focus Manual
Decalaj 6 : 1

CONECTIVITATE
Conexiuni USB 2.0 tip A (2x), USB 2.0 tip B (2x), RS-232C, Interfaţă Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN 

IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless (WiFi 5), Wi-Fi Direct, Intrare VGA (2x), Ieşire VGA, Intrare HDMI 
(3x), Miracast, Ieşire audio mini-jack stereo, Intrare audio mini-jack stereo (3x), intrare pentru 
microfon, Interfaţă tactilă (opţional), Intrare sincronizare, Ieşire sincronizare, Interfaţă multi-tactilă 
(opţional)

Conexiune smartphone Ad-hoc/Infrastructură
Protocol de rețea HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

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
Moduri color 2D Dinamic, Cinema, Prezentare, sRGB, Tablă neagră
Caracteristici A/V mute, Corecție geometrică a arcului, Calibrare automată, Pornire automată, Căutare automată 

a sursei, Difuzor integrat, Compatibil cu CEC, Zoom digital, Pornire/oprire directă, Compatibil cu 
cameră documente, Acceptă două creioane, Presetare uşoară OSD, Email notification, 
Compatibilitate tactilă, Ecranul de acasă, Corecţie trapez pe orizontală şi pe verticală, Deplasarea 
imaginii, Pornire/oprire automată, Interactiv, Ecran de pornire interactiv, Meniu OSD interactiv, Mail 
notification function, Intrare pentru microfon, Administrare reţea, Proiectare în reţea, Funcţie de 
copiere OSD, PC Interactive, Adnotare independentă de computer, Aplicaţie de proiecţie pentru 
Chromebook, Quick Corner, Funcție de programare, Screen Mirroring/Duplicarea ecranului, 
Partajare ecran, Sliding split-screen feature, Funcţie ecran partajat, Rezoluţie foarte mare, Control 
web, Telecomandă web, Funcţie de partajare a tablei albe, Posibilitate de conectare în reţea LAN 
wireless, Aplicaţia iProjection, Configurare iProjecton în funcţie de codul QR

Interactivitate Da - creion şi interactivitate tactilă
Mod color Tablă, Cinematograf, Dinamic, Prezentare, sRGB
Projector control via: AMX, Crestron (rețea), Extron, Crestron (doar RS-232C), Crestron Integrated Partner, 

Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Detectarea dispozitivelor AMX, Control4 Simple 
Device Discovery Protocol

EB-725Wi

VOLUM DE LIVRAT

2 vârfuri de creion (teflon)
4 vârfuri de creion (fetru)
Suport/stand creion
Acumulator detaşabil x2
Creioane interactive
Cablu alimentare
Telecomandă incl. baterii
Vârfuri de schimb pentru creion
Cablu USB
Ghid de pornire rapidă



SPECIFICAŢII PRODUS

GENERAL
Consum de energie 255 Waţi, 197 Waţi (economic), 0,5 Waţi (în Standby)
Tensiune de alimentare AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs 356 x 395 x 133 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 5,8 kg
Nivel de zgomot Normal: 36 dB (A) - Economic: 26 dB (A)
Temperatură Depozitare -10° C - 60° C
Software încorporat Easy Interactive Tools, iProjection, Epson Projector Management
Opţiuni Cutie de conexiuni şi de control, Cameră pentru documente, Difuzor extern, Vârf de creion (fetru), 

Vârf de creion (teflon), Wall mount, Unitate LAN wireless
Difuzor 16 Waţi
Tip încăpere/utilizare Sală de conferințe, Spațiu de colaborare/sală de curs
Poziționare Montare pe tavan, Montare pe masă, Montare pe perete
Color Alb
Certificat TCO For further information relating to TCO Certified please visit 

https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

ALTELE
Garanţie 60 Luni Retur în service sau 12.000 h

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei
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VOLUM DE LIVRAT
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ACCESORII OPŢIONALE

ELPFT01 - Finger Touch Unit
V12H007A24
ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
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

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11H998040

Cod de bare 8715946681849

Ţară de origine China
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