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U krijgt alles wat u nodig hebt met deze heldere en schaalbare display-
oplossing die meerdere aansluitmogelijkheden biedt en eenvoudig te 
installeren is

Maximaliseer uw presentaties met deze heldere Full HD-projector die een groot en 
schaalbaar schermformaat kan produceren. Met duurzame lamp kunnen jarenlang lessen 
worden verzorgd voordat een vervangingslamp nodig is of de luchtfilter onderhoud 
vereist. De projector is eenvoudig te installeren en biedt een scala aan 
connectiviteitsoplossingen, zodat u snel toegang kunt krijgen tot content vanaf meerdere 
apparaten.

Uitstekende zichtbaarheid voor elke spreker
Met deze Full HD-projector wordt content helder, levendig en duidelijk weergegeven, 
zodat iedereen kan deelnemen aan de les. Deze projector biedt uitstekende 
zichtbaarheid, is schaalbaar tot 300 inch en biedt zelfs bij veel omgevingslicht een 
ongekende helderheid. Dit alles dankzij de hoge lichtopbrengst van 4000 lumen en de 
contrastverhouding van 16.000:1.

Eenvoudige installatie
U heeft een projector nodig die gemakkelijk te installeren en positioneren is, omdat elke 
werkomgeving verschillend is. Met onze brede 1,6x optische zoom en verticale en 
horizontale keystone-correctie is het gemakkelijk om snel aan de slag te gaan.

Minimaal onderhoud
Wanneer resources beperkt zijn, helpen onze projectoren om, door middel van 
betrouwbare en duurzame lampen (17.000 uren in Eco-modus), uitvaltijd en onnodige 
servicekosten te voorkomen. Stel u voor wat u zou kunnen bereiken met minimale 
onderbrekingen - van onze projectoren kan jarenlang gebruik worden gemaakt voordat 
een vervangingslamp nodig is. 

Maak gebruik van meerdere apparaten
Trek de aandacht van uw publiek en zorg voor een samenwerkingsomgeving met 
probleemloze connectiviteitsoplossingen. Met de iProjection-app1 kunt u eenvoudig 
content weergeven vanaf pc's en smart devices. De split-screen functie kan worden 
ingezet om content weer te geven vanaf meerdere apparaten tegelijk, terwijl u met de 
moderatorfunctie content kunt bekijken voordat deze wordt weergegeven.
Hoge geluidskwaliteit
Deze projector biedt een ingebouwde luidspreker van 16 watt zodat audiocontent 
duidelijk te horen is, zonder de noodzaak voor extra externe luidsprekers.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Full HD helder en levendig draadloos 
scherm
3LCD-technologie en een gelijke 
lichtopbrengst voor wit en gekleurd licht
Minimaal onderhoud
Jarenlang ononderbroken gebruik voordat er 
onderhoud nodig is
Connectiviteit om content te streamen en 
delen
Ingebouwde draadloze connectiviteit en 
schermspiegeling
Slimme kostenbesparingen
Levensduur van lamp is maximaal 17.000 uur 
in Eco-modus
Functies voor samenwerking
iProjection-app1, split-screen functie, 
moderatorfunctie



LOGISTICS INFORMATION

SKU V11H988040

Streepjescode 8715946680781

Land van herkomst Filippijnen

EB-992F

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

VGAkabel
Hoofdapparaat
Stroomkabel
Afstandsbediening incl. batterijen
Gebruiksaanwijzing
Garantiebewijs
Korte installatiehandleiding

OPTIONELE ACCESSOIRES

Soft Carry Case - ELPKS70

V12H001K70

Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 prior 
models)

V13H010L97

Air Filter - ELPAF54

V13H134A54

Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)

V12H003B23

Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)

V12H003P13

Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)

V12H003P14

ELPSP02

V12H467040

Safety Wire - ELPWR01

V12H003W01

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

V12H005A01

1.  - Vereist iProjection-app en een internetverbinding.
Alleen compatibel met iOS- en Android-apparaten; mogelijk
bestaan er beperkingen voor het delen van bestanden.
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