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Podporujte na jednáních efektivní spolupráci, vytvořte skutečně 
pokrokové pracoviště a vylepšete sdílení znalostí a komunikaci.

Každá jednací místnost může být interaktivní s naším nejnovějším projektorem s velmi 
krátkou projekční vzdáleností, který nabízí podporu dvou per, vysoký jas 3 800 lumenů, 
rozlišení Full HD WUXGA a možnost vzdáleného připojení z různých míst. Projektor EB-
1440Ui s velmi krátkou projekční vzdáleností má škálovatelnou projekční plochu o 
velikosti až 100 palců a vyhoví požadavkům na pracovní prostředí všech firem.

Až 100palcová projekční plocha s výjimečnou kvalitou zobrazení
Rozlišení Full HD WUXGA spolu s technologií 3LCD společnosti Epson zajišťuje 
vysokou kvalitu zobrazení se sytějšími a jasnějšími barvami. Připojení HDMI také 
zaručuje, že publikum bude v jakékoli zasedací místnosti sledovat ostřejší a jasnější 
obraz.

Multifunkční kancelářské zařízení
Toto interaktivní zařízení spojuje výhody papírových tabulí, bílých tabulí a běžných 
obrazovek do jediného řešení pro zasedací místnosti. Účastníci jednání si mohou 
zobrazit obsah bílé tabule a opatřovat jej poznámkami z různých chytrých zařízení, aniž 
by potřebovali speciální aplikaci. Možnost vyžadovat u jednání a poznámek heslo se 
postará o to, že informace zůstanou zabezpečené. Možnosti vzdálené plochy pomáhají 
snižovat závislost na počítači. Svůj počítač můžete klidně nechat v kanceláři na stole, i 
pokud je na něm systém Windows 10, a spouštět prezentace kdekoli ve firmě. Využijte 
v práci Skype a další řešení pro videohovory při konferencích.

Dvě pera
Interaktivní pera Epson mají nyní ještě rychlejší odezvu a snadněji se používají. Díky 
dvěma novým perům mohou kolegové pracovat současně, přičemž každé pero může 
být jinak nastavené.

Přepínání mezi rozdělenými částmi projekční plochy
Optimalizujte interakci a zkombinujte dva zdroje a projekt, například videokonferenci a 
prezentaci z více zdrojů.

Bezdrátové připojení
Snadné sdílení obsahu z různých chytrých zařízení pomocí aplikace iProjection2.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Až 100palcová projekční plocha s 
výjimečnou kvalitou zobrazení
Rozlišení Full HD WUXGA a technologie 
3LCD společnosti Epson
Multifunkční kancelářské zařízení
Různé kancelářské vybavení v jednom 
interaktivním zařízení pro spolupráci
Zkvalitnění integrace a spolupráce
Sdílení obsahu pomocí řady zařízení 
současně
Vkládání poznámek dvěma pery
Nyní ještě rychlejší odezva a snadnější 
použití
Režim sdílení bílé tabule
Pozvánky k jednáním a sdílení poznámek s 
účastníky



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Projekční systém Technologie 3LCD
LCD panel 0,67 palců s MLA (D10)

OBRAZ
Barevný světelný výstup 3.800 lumenů- 2.900 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO IDMS15.4
Bílý světelný výstup 3.800 lumenů - 2.900 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení WUXGA, 1920 x 1200, 16 : 10
Kontrastní poměr 16.000 : 1
lampa 267 W, 5.000 h životnost, 10.000 h životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku Manuální vertikální: ± 3 °, Manuální horizontální ± 3 °
Reprodukce barev Až 1,07 miliardy barev

OPTIKA
Projekční poměr 0,27 - 0,37:1
Zoom Digital, faktor: 1 - 1,35
Úhlopříčka promítaného obrazu 70 palců - 100 palců
Projekční vzdálenost - Wide 0,4 m ( 70 palců displej)
Projekční vzdálenost - Tele 0,6 m ( 100 palců displej)
Clonové číslo projekčního 
objektivu

1,6

Ohnisková vzdálenost 4,2 mm
Ostření Manuální
Posun 5,8 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Funkce USB Display 3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní USB 2.0 typu A (2x), USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), 

VGA vstup, VGA výstup, HDMI vstup (2x), S-Video vstup, MHL, audiovýstup, stereofonní konektor 
mini-jack, audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), vstup pro mikrofon, Vstup 
synchronizace, Výstup synchronizace, USB Interface for keyboard, Remote Desktop Connection, 
DVI výstup (bílá tabule), bezdrátová síť LAN b/g/n (2,4 GHz)

Připojení chytrého zařízení Ad-hoc / infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE
Bezpečnost Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, ochrana heslem, Otvor pro visací zámek, Otvor 

pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, 
ochrana heslem

Funkce a vlastnosti Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatická kalibrace, Automatická úprava jasu, automatická 
volba vstupního signálu, vestavěný reproduktor, kompatibilní se standardem CEC, Přizpůsobitelné 
logo uživatele, Digitální přiblížení, funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, 
Instalace bez ovladačů, Podpora dvou per, Dynamické ovládání lampy, Snadné předvolby nabídky 
OSD, domovská obrazovka, Interaktivní, lampa s dlouhou životností, rozhraní MHL pro 
audio/video, Interaktivita více obrazovek, Tlačítko ztlumení zvuku, Poznámky bez použití počítače, 
aplikace iProjectioni pro Chromebook, Remote Desktop Connection, funkce rozdělení obrazovky, 
Funkce sdílení tabule, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, aplikace iProjection

Interaktivita Ano – pero
Barevné režimy tabule, dynamický, foto, prezentace, sRGB, Bílá tabule

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie 401 W, 334 W (ekonomický), 0,5 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku 474 x 447 x 130 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 8,4 kg
Max. hladina hluku Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 30 dB (A)
Obsažený software Nástroje Easy Interactive, Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection

OSTATNÍ
Záruka 36 měsíců u dodavatele nebo 8.000 h, lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

EB-1440Ui

OBSAH DODÁVKY

Digitální pera
Pouzdro na pero
napájecí kabel
dálkové ovládání vč. baterií
USB kabel
Příručka na CD
Ovládací panel
Nástěnný držák
záruční list
Úvodní příručka
jednotka WLAN
Náhradní hroty pera
Hlavní zařízení



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELPSP02
V12H467040
Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H774010
Air Filter - ELPAF45
V13H134A45
ELPLP92
V13H010L92
Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi
V12H773010
Table Mount for Ultra-short-throw Series - ELPMB29
V12H516040
Replacement Pen Tip - ELPPS03 (Teflon) x 2 pieces
V12H775010
Replacement Pen Tip - ELPPS04 (Felt) x 4 pieces
V12H776010
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU V11H771040

Čárový kód 8715946611945

Země původu Čína

EB-1440Ui

1.  – V porovnání s předními jednočipovými projektory DLP
pro podnikání a vzdělávání na základě údajů společnosti NPD
v období od července 2011 do června 2012. Barevný jas
(barevný světelný výstup) byl změřen podle normy IDMS 15.4.
Barevný jas závisí na konkrétních podmínkách používání.
Další informace naleznete na webových stránkách
www.epson.cz/CLO.
2.  – Aplikace iProjection je k dispozici pro zařízení se
systémy Android a iOS.

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON EUROPE B.V. 
Organizační složka 
Slavíčkova 1a 
638 00 Brno 
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811 
Fax: +420 548 427 816 
Technical Hotline: +420 246037281 
Infolinka: 800 142 052 
www.epson.cz


