
EB-2165W
KARTA PRODUKTU

Wyświetlaj idealne prezentacje, korzystając z projektora do sal 
konferencyjnych, który gwarantuje wysoki poziom jasności, umożliwia 
strumieniowe przesyłanie i udostępnianie treści oraz posiada złącze 
HDBaseT.

Dzięki rozdzielczości WXGA i wyjątkowo wysokiemu poziomowi jasności wynoszącemu 
5500 lumenów projektor EB-2165W zapewni wyrazisty obraz o jasnych kolorach w 
każdej sali konferencyjnej. Urządzenie może wyświetlać skalowalny obraz o rozmiarze 
do 300 cali, ma funkcję Gesture Presenter umożliwiającą intuicyjne sterowanie 
prezentacją, a także daje wiele możliwości podłączania, między innymi przez 
HDBaseT, lustrzane odbicie ekranu czy bezprzewodową sieć LAN.

Wyjątkowej jakości obraz o przekątnej do 300 cali
Rozdzielczość WXGA w połączeniu z technologią 3LCD firmy Epson gwarantuje 
żywsze kolory i jaśniejsze obrazy w wysokiej jakości. Złącze HDMI pozwala wyświetlać 
ostrzejsze i wyraźniejsze prezentacje, nawet przy maksymalnym rozmiarze obrazu 
wynoszącym 300 cali.
Złącze HDBaseT
EB-2165W daje wiele możliwości podłączania komputerów i urządzeń mobilnych, 
między innymi przez złącze HDBaseT, lustrzane odbicie ekranu, dwa wejścia HDMI czy 
bezprzewodową sieć LAN. Technologia HDBaseT pozwala przesyłać obraz Full HD, 
dźwięk i sygnał Ethernet przez jeden kabel, co umożliwia kontrolę nawet z odległości 
100 metrów.
Wyświetlacz
Wyświetlacz zapewnia prosty i szybki dostęp do wielu przydatnych funkcji, takich jak 
źródła sygnału. Korzystając z informacji na ekranie, można także łatwo nawiązać 
połączenie bezprzewodowe.
Gesture Presenter
Możliwość zmieniania slajdów za pomocą ruchu dłoni zwiększa swobodę użytkownika, 
który nie musi korzystać z pilota ani myszy.
Gesture Presenter
Automatyczne włączanie
Gesture Presenter
Projektor włącza się automatycznie po podłączeniu kabla HDMI, VGA lub USB do 
urządzenia, dzięki czemu nie trzeba naciskać przycisku zasilania na pilocie.
Wartościowa wszechstronność
Dołączone do modelu EB-2165W oprogramowanie do projekcji z kilku komputerów 
pozwala podłączyć do projektora nawet 50 urządzeń i podzielić ekran, aby wyświetlać 
jednocześnie różne materiały. Dzięki temu projektor jest znacznie bardziej 
ekonomiczny i wszechstronny od monitora z płaskim ekranem.

KLUCZOWE CECHY

Doskonałej jakości obraz o przekątnej do 
300 cali
Rozdzielczość WXGA i technologia 3LCD 
firmy Epson

Jasne, wyraźne obrazy nawet w 
rozświetlonych pomieszczeniach
Wyjątkowa jasność 5500 lumenów

Wiele opcji podłączania
Złącze HDBaseT, lustrzane odbicie ekranu, 
obsługa bezprzewodowych sieci LAN i dwa 
porty HDMI

Swoboda interakcji
Dzielenie obrazu i wyświetlanie z wielu 
komputerów

Gesture Presenter
Sterowanie prezentacją za pomocą 
intuicyjnych gestów



OPCJONALNE AKCESORIA

Air Filter - ELPAF41

V13H134A41

Wireless LAN Adapter - ELPAP10

V12H731P01

Soft Carry Case - ELPKS68

V12H001K68

Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)

V12H003B23

Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)

V12H003P13

Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)

V12H003P14

HDBaseT Transmitter - ELPHD01

V12H547040

ELPLP95

V13H010L95

ELPHD02 - HDBaseT Transmitter

V12H007A15

EB-2165W

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Kabel VGA
Kabel zasilający
Pilot z bateriami
Oprogramowanie (CD)
Jednostka W-LAN
Podręcznik użytkownika (płyta CD)
Urządzenie podstawowe
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