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Иновативно решение за интерактивно преподаване с голям 
мащабируем екран с размер до 100 инча за показване на Full HD 
за подобрено обучение.

Новият проектор от Epson предлага най-високото ниво на интерактивност, като 
комбинира работа чрез докосване и чрез две писалки. С ниво на яркост от 3 800 
лумена и разделителна способност Full HD WUXGA, утракъсофокусният модел 
EB-696Ui Ви позволява да презентирате голяма картина от съвсем малко 
разстояние с минимум сенки и отблясъци. Коефициент на констрастност 16 000:1 
и HDMI вход гарантират, че учащите могат да се радват на остра и ясна картина 
на картината.

Качествена картина
Технологията 3LCD на Epson с еднакво висок интензитет на бялата и цветната 
светлина гарантира ярка картина с високо качество и наситени цветове дори през 
деня, както и три пъти по-ярки цветове в сравнение с водещите проектори на 
конкуренцията1. Благодарение на големия мащабируем екран с размер до 100 
инча могат да се показват два вида съдържание на разделен екран без 
компромиси с качеството.
Докосване с пръст и двойка интерактивни писалки
Може да анотирате с пръсти директно върху екрана. Интерактивните писалки от 
Epson вече са още по-прецизни и лесни за работа. С новата двойка писалки 
преподавателят и учащият, или двама учащи могат да работят едновременно с 
различни действия на писалките.
Надежден
Прожектирайте по-дълго, с по-висока надеждност и с по-дълъг живот на лампата 
– до 10 000 часа в еко режим.
Пестите време
Просто включете в контакта и стартирайте – не е нужно време за загряване, а 
режимът за анотации без компютър означава, че дори няма нужда 
преподавателите да включват компютрите си. Функцията за интерактивност не 
изисква да се инсталират драйвери и се калибрира автоматично.
Интерактивно и подобрено обучение
Софтуерът EasyMP® Multi-PC Projection позволява на преподавателите и 
учащите да споделят съдържание моментално. Функцията на „модератор“ 
позволява на преподавателите да имат контрол и да изберат какво съдържание 
да се показва. Комбиниране на два проектора в един голям интерактивен екран.
Възможност за безжична връзка (допълнително)
Лесно споделяне на съдържание от различни смарт устройства с помощта на 
приложението iProjection2.

KEY FEATURES

Екран до 100 инча с изключително 
качество
Разделителна способност Full HD WUXGA 
с технология 3LCD от Epson
Докосване с пръст и двойка 
интерактивни писалки
Може да анотирате с пръсти директно 
върху екрана.
Надежден
По-висока надеждност и с по-дълъг живот 
на лампата
Многоекранна интерактивност
Комбиниране на два проектора в един 
голям интерактивен екран
Безжична връзка (допълнително)
Позволява да се показва съдържание от 
различни устройства



PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА
Projection System 3LCD Technology
LCD Panel 0,67 inch with MLA (D10)

IMAGE
Яркост на цветовете 3.800 Лумен- 2.900 Лумен (икономичен)
Яркост черно-бяло 3.800 Лумен - 2.700 Лумен (икономичен) In accordance with ISO 21118:2012
Резолюция WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Контраст 16.000 : 1
Native Contrast 300 : 1
Лампа 267 Watt, 5.000 ч трайност, 10.000 ч трайност (в енергоспестяващ режим)
Трапецовидна корекция Ръководство vertical: ± 3 °, Ръководство horizontal ± 3 °
Colour Reproduction Upto 1.07 billion colours

ОПТИКА
Съотношение на проектиране 0,27:1
Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35
Размер на проектиране 70 inches - 100 inches
Дистанция на проектиране 
широкоъгълна

0,4 m ( 70 inch screen)

Дистанция на проектиране 
теле

0,6 m ( 100 inch screen)

Projection Lens F Number 1,6
Ширина на печат 4,2 мм
Фокус Ръчно
Offset 5,8 : 1

CONNECTIVITY
USB-дисплей-функция 3 в 1: картина / мишка / звук
Връзки USB 2.0, тип А (2x), USB 2.0, тип B, RS-232C, Интерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), 

Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (опционално), VGA вход (2x), VGA изход, HDMI вход (3x), S-
Video вход, MHL, Аудио изход за стерео минижак, Аудио вход за стерео минижак (2x), 
Microphone input, Finger-touch interface, Sync. in, Sync. out

Epson iProjection App Ad-Hoc / Infrastructure

ADVANCED FEATURES
Сигурност/безопасност Kensington-защита, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password 

protection
Характеристики Auto Calibration, Auto brightness adjustment, Автоматичен избор на вход, Built-in speaker, 

Customizable user logo, Digital zoom, Direct Power on/off, Съвместим с камера за документи, 
Driverless installation, Dual Pen Support, Dynamic lamp control, Easy OSD pre-setting, Finger-
touch support, Interactive, Многоекранна интерактивност, PC free annotation

Interactivity Yes - pen and finger-touch
Цветен режим Дъска, Динамично, Презентация, Спорт, sRGB, Театър, Бяла стенна дъска

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Потребление на енергия 401 Watt, 400 Watt (икономичен), 0,5 Watt (в режим на готовност Standby)
Размери 474 x 447 x 130 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло 8,3 кг
Ниво на шума Normal: 37 dB (A) - Economy: 30 dB (A)
Включен софтуер Easy Interactive Tools, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection
Високоговорители 16 Watt

OTHER
гаранция 36 месеци Обслужване в сервиз или 8.000 ч, лампа: 12 месеци или 1.000 ч

Предлага се допълнително удължаване на гаранцията

EB-696Ui

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

Finger touch unit
Interactive pens
Кабел за ел. захранването
Дистанционно управление вкл. батерии
SMART Notebook software entitlement 
booklet
USB-кабел
Quick Start Guide
Warranty card
CD Manual
Стойка за окачване на стена
Pen tray



OPTIONAL ACCESSORIES

Active Speakers (2 x 15W) - ELPSP02
V12H467040
Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
Lamp - ELPLP92 - EB-69x/14x (268W)
V13H010L92
Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Air Filter - ELPAF45
V13H134A45
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Replacement Pen Tip - ELPPS03 (Teflon)
V12H775010

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица V11H728040

Щрихкод/Баркод 8715946605111

Страна на произход Philippines

EB-696Ui

1.  – Цветовата яркост (излъчваната цветна светлина) е
измерена в съответствие със стандарта IDMS 15.4.
Яркостта на цветовете варира в зависимост от работните
условия. Водещи Epson 3LCD проектори за целите на
бизнеса и образованието сравнени с водещите едночипови
DLP проектори по данни на NPD за периода от юни 2013 г.
до май 2014 г. и данни на PMA Research за периода от
първо до трето тримесечие на 2013 г. За повече
информация посетете www.epson.eu/CLO
2.  – Приложението iProjection се предлага за устройства с
Android и iOS

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им
собственици.
Информацията за продукта може да бъде променяна без предизвестие.

FACTOR.BG 
(SC-S, SC-F series &amp; Discproducer) 
2a, Loznitsa Str. 
Asenovgrad 4232 
Bulgaria 
www.factor.bg 
info@factor.bg 
Tel.: 0899 878 319 
Tel.: 0331 99818 
 
 
 

Solytron Bulgaria Ltd.  
Solytron Bulgaria 64,  
Hristofor Kolumb Blvd Sofia Airport Center Office Building A2,  
fl. I, Office 124,  
1592 Sofia  
Bulgaria 
www.solytron.bg 
Tel.: 00359 29602343 
 
PolyComp 
2, Bunaia Str. 
1506 Sofia 
Bulgaria 
www.polycomp.bg 
Tel.: 00359 2 814 41 41


