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Arbeidsflexibiliteit dankzij contentdeling en veelzijdige connectiviteit 
met deze Full HD laserdisplayoplossing.

Transformeer uw werkplek met dit grote schaalbare display, waarmee u zorgt voor een 
intensievere samenwerking en betrokkenheid, en waarmee u kennisuitwisseling onder 
collega's, klanten of deelnemers stimuleert dankzij de nieuwste en meest veelzijdige 
connectiviteitsopties. De EB-1485Fi is ontworpen met het oog op gebruiksvriendelijkheid 
en als verrijking van de samenwerkingsgerichte en flexibele werkomgeving.

Flexibele weergaveopties en -formaten
Leid indrukwekkende sessies met een multitouch-display van maximaal 100 inch (16:9 
standalone), 120 inch (16:6 standalone) of 155 inch met Epson's DuoLink-functie, 
waarmee u twee interactieve displays kunt combineren door middel van de ingebouwde 
edge blending-functionaliteit.

Bevordert samenwerking en connectiviteit
De intuïtieve en gebruiksvriendelijke gebruikersinterface, het nieuwe touch-startscherm en 
het nieuwe interactieve OSD-menu zorgen voor een eenvoudige installatie en moeiteloze 
navigatie door de verschillende functies. Uitgerust met multitouch-pen en finger-touch-
functionaliteit, draadloze BYOD-connectiviteit en schermspiegeling (Miracast). Veilige 
samenwerkingstools en een scala aan krachtige draadloze en bekabelde 
connectiviteitsopties, inclusief HDBaseT en een HDMI-uitgang, zijn eveneens inbegrepen. 
De Epson iProjection-app is beschikbaar om gratis te downloaden, zodat u kunt 
beschikken over naadloze draadloze connectiviteit en samenwerkingsbeheer vanaf 
meerdere apparaten en platforms. De app is compatibel met Windows, het Office 365-
pakket en iOS, waardoor u alle Office-toepassingen kunt gebruiken via pc's en tablets.

Schuivend splitscreen
Combineer tot vier gegevensbronnen op één scherm, zoals videoconferentiesystemen 
met meerdere videobronnen en presentaties, om de interactie tijdens vergaderingen te 
optimaliseren.

Technologie zonder omkijken
Na installatie maakt u tot 20.000 uur onderhoudsvrij gebruik van het systeem, met de 
extra gemoedsrust van een garantie van vijf jaar. Dit zorgt voor lagere bedrijfskosten en 
betekent dat u na de installatie er geen omkijken meer naar hebt en kunt doorgaan met 
uw werk. 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Flexibele weergaveopties en -formaten
Voldoet aan de gebruikersbehoeften in elke 
werkomgeving
Alles-in-één interactief display voor 
vergaderingen
Combineert meerdere informatiebronnen op 
één interactief, samenwerkingsgericht 
apparaat
Verhoog de productiviteit en 
arbeidsflexibiliteit
Content van een groot aantal apparaten 
tegelijkertijd delen en weergeven
Schuivend splitscreen
Tot vier schermweergaven in één - projecteer 
beelden vanuit verschillende bronnen 
tegelijkertijd
Eenvoudige installatie
Snelle installatie met automatische 
kalibratiefunctie



OPTIONELE ACCESSOIRES

Safety Wire - ELPWR01

V12H003W01

ELPSP02

V12H467040

Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)

V12H776010

Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)

V12H775010

Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi

V12H774010

Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi

V12H773010

Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11

V12H005A01

ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01

V12HA05A09

Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series

V13H134A56

LOGISTICS INFORMATION

SKU V11H919040

Streepjescode 8715946674070

Land van herkomst China

EB-1485Fi

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Handleiding op cd
Interactieve pennen
Stroomkabel
Afstandsbediening incl. batterijen
Vervangende penpunten
Pennenhouder/-standaard
Kabelafdekking
2 x penpunt (teflon)
4 x penpunt (vilt)
HDBaseT-bedieningspaneel
Muurhouder
Eenheid voor finger-touch
Safety Cable
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Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. 
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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