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Въздействайте във всяко работно пространство с голям, 
мащабируем интерактивен дисплей, който свързва хората, 
независимо дали са на работното място или не

Преобразете всяко работно пространство с този гъвкав и мащабируем дисплей, 
който подобрява сътрудничеството, производителността и осигурява устойчивост. 
Независимо от разположението на ъглите или на стаята, всеки човек се радва на 
завладяващо представяне без прекъсвания, при максимално използване на 
пространството и социална дистанция, без излишни разходи за по-големи 
фиксирани екрани.

Постигнете върховна гъвкавост с EB-735Fi и ярки, големи мащабируеми опции за 
изобразяване до 100 инча (или до 110 инча във формат 16:6). За разлика от 
еквивалентите на плоски панели, няма сенки, отблясъци или слепи петна, а 
лазерният светлинен източник може да работи дори и при ярко околно 
осветление. Благодарение на многоекранната интерактивност сътрудничеството 
е лесно и интуитивно, а функцията за разделяне на екрана може да изобрази до 
4 входящи потока на един екран, без нуждата от допълнителни.

Визуалното изживяване е завладяващо, а многобройните възможности за 
свързване подобряват изключителното качество на изображението и звука. А за 
максимална ангажираност, безжична връзка (включително с дублиране на екрана 
чрез Miracast) позволява на всеки да споделя съдържание от таблет, мобилен 
телефон или лаптоп.

Потребителите могат да водят бележки по съдържанието с писалка и (по избор) с 
докосване с пръст и разполагат с разширени опции за бяла дъска. EB-735Fi също 
така поддържа допълнителни инструменти за сътрудничество и продуктивност, 
включително печат, запазване и имейл.

В сравнение с плоските дисплеи EB-735Fi осигурява множество размери на 
дисплея и формати на фиксирана цена. Той също така предлага гъвкави 
възможности за монтаж, за да се гледа по-удобно, по-устойчив е и осигурява по-
хигиенни работни пространства, когато се използва с антибактериални бели 
дъски - без следи от пръсти.

KEY FEATURES

Всякакви помещения, всякакви 
размери
Ярки, широкоформатни опции за 
изобразяване до 110 инча при 16:6
Изстреляйте производителността
Лесен за използване интерфейс, отзивчив 
сензор по избор и бързо настройване
Свобода на свързаността
Подобрете свързаността чрез използване 
на собствени устройства, камери VC и 
други
Изключителна надеждност
Лазерна технология без нужда от 
поддръжка, която монтирате и забравяте



PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА
Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel 0,61 inch with C2 Fine

IMAGE
Яркост на цветовете 3.600 Лумен- 2.500 Лумен (икономичен) In accordance with ISO 21118:2013
Яркост черно-бяло 3.600 Лумен - 2.500 Лумен (икономичен) In accordance with ISO 21118:2013
Резолюция Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Контраст 2.500.000 : 1
Трапецовидна корекция Ръководство vertical: ± 3 °, Ръководство horizontal ± 3 °
Colour Reproduction Upto 1.07 billion colours

ОПТИКА
Съотношение на проектиране 0,26 - 0,36:1
Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35
Размер на проектиране 65 inches - 100 inches
Projection Lens F Number 1,6
Ширина на печат 3,7 мм
Фокус Ръчно
Offset 5 : 1

CONNECTIVITY
Връзки USB 2.0, тип А (2x), USB 2.0, тип B (2x), RS-232C, Интерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 

Base-T), Безжичен LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA вход (2x), VGA изход, 
HDMI вход (3x), Miracast, Аудио изход за стерео минижак, Аудио вход за стерео минижак 
(3x), Microphone input, Finger-touch interface (опционално), Sync. in, Sync. out, Multi-Touch 
interface (опционално)

Epson iProjection App Ad-Hoc / Infrastructure

ADVANCED FEATURES
Сигурност/безопасност Kensington-защита, Блокировка на полето за обслужване, Защита с парола, Padlock, Security 

cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection
Характеристики A/V mute, Дъгова корекция, Auto Calibration, Автоматично включване, Автоматично търсене 

на източник, Built-in speaker, CEC съвместимост, Digital zoom, Direct Power on/off, Съвместим 
с камера за документи, Dual Pen Support, Easy OSD pre-setting, Email notification, Finger-touch 
support, Домашен екран, Horizontal and vertical keystone correction, Изместване на 
изображението, Незабавно вкл./изкл., Interactive, Интерактивен начален екран, 
Интерактивно екранно меню, Mail notification function, Microphone input, Администриране на 
мрежата, Network projection, OSD copy function, PC Interactive, PC free annotation, 
Приложение iProjection за Chromebook, Quick Corner, Функция за график, Дублиране на 
екрана, Споделяне на екрана, Sliding split-screen feature, Функция за разделяне на екрана, 
Super resolution, Уеб управление, Уеб дистанционно управление, Whiteboard sharing function, 
Wireless LAN capable, Приложение iProjection, iProjecton set-up by QR code

Interactivity Yes - pen and finger-touch
Цветен режим Дъска, Кино, Динамично, Презентация, sRGB

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Потребление на енергия 255 Watt, 197 Watt (икономичен), 0,5 Watt (в режим на готовност Standby)

OTHER
гаранция 60 месеци Обслужване в сервиз или 12.000 ч

Предлага се допълнително удължаване на гаранцията

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица V11H997040

Щрихкод/Баркод 8715946681832

Страна на произход China

EB-735Fi

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

2 x накрайника за писалка (Teflon)
4 x накрайника за писалка (филц)
Държач/стойка за писалка
Сменяема батерия x2
Interactive pens
Кабел за ел. захранването
Дистанционно управление вкл. батерии
Резервни накрайници за писалки
USB-кабел
Quick Start Guide

OPTIONAL ACCESSORIES

ELPFT01 - Finger Touch Unit
V12H007A24
Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
Table Mount for Ultra-short-throw Series - ELPMB29
V12H516040
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01
V12HA05A09
Active Speakers (2 x 15W) - ELPSP02
V12H467040
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Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им
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Информацията за продукта може да бъде променяна без предизвестие.
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