EPSON ELP DC-06

SNADNÉ PREZENTACE
EPSON
ELP DC-06

Už jste někdy přemýšleli o tom, jak prezentovat velké tištěné stránky a ilustrované
dokumenty, aniž by bylo nutné je nejprve zkopírovat? Nebo jak předvádět trojrozměrné
nebo křehké předměty před širokým publikem? Nyní je toto všechno možné s pomocí
vizualizéru Epson ELP DC-06 – přenosného a upravitelného fotoaparátu, který je možné
připojit přímo k počítači nebo k nejnovějším projektorům společnosti Epson.
Inovativní, ﬂexibilní a snadno použitelný
Vizualizér Epson ELP CD-06 představuje díky pokročilým technologiím kompaktní a
dostupné řešení pro prezentaci zvětšených zdrojových materiálů při současném výrazném
snížení délky času potřebného na přípravu.
Nastavení vizualizéru Epson ELP DC-06 trvá jen několik vteřin. Pomocí přímého připojení
USB a kabelu 2 v 1 je možné jej připojit přímo k nové řadě projektorů Epson EB-8 i k
projektorům budoucím. Umožní vám i práci přes počítač. Stačí jej pouze zapojit, rozložit
rameno a vše je připraveno.

Nový vizualizér Epson DC-06

• snadno přenosný, hmotnost méně
než 1 kg
• připojení kabelem USB 2 v 1
• kvalitní digitální zoom 4x, možnost
otáčet hlavu přístroje v rozsahu 90°
a funkce automatického ostření
• praktická funkce pozastavení
• zabezpečení otvorem pro zámek
Kensington

Živé prezentace
Kvalitní zobrazení zaručuje rozlišení 2 milionů pixelů a vysoké přiblížení, které umožňuje
zaměřit se na podrobnosti. Fotoaparát lze otáčet v úhlu 90° v různých osách a výška je
nastavitelná, díky čemu lze snímat trojrozměrné předměty nebo celou tabuli.
Snadno přenosný, moderní design
Vizualizér Epson ELP DC-06 nevyžaduje samostatný zdroj energie a je proto velice
kompaktní. Je lehký a díky možnosti složit rameno až zcela k základně vizualizéru je
snadno přenosný. Se spotřebou menší než 2,5 W vyhovuje moderním ekologickým
normám.

OBRAZ
Snímač
Celkový počet pixelů
Efektivní pixely
Snímková frekvence s počítačem
Snímková frekvence s projektorem
Rozlišení obrazu
Vyvážení bílé
Expozice
Clona
Funkce pozastavení
Viditelnost (velikost znaků)

Senzor CMOS 1/3 palce
2 miliony
1,92 milionu
15 snímků za sekundu / XGA
8 snímků za sekundu / XGA
UXGA / SXGA / XGA / SVGA / VGA / QVGA s počítačem, XGA s
projektorem
Automaticky
Automaticky
Automaticky
Ano
Minimálně 10 bodů bez přiblížení

OPTICKÝ SYSTÉM
Objektiv
Přiblížení
Automatické zaostřování
Rozsah pohybu hlavy
Fotografovaná oblast

Clonové číslo = 2.8 / ohnisková vzdálenost = 4,1
Digitální zoom 4x
Ano
Horizontální ± 90° / vertikální ± 90°
271 x 360 mm

OSVĚTLENÍ
Dioda LED

2 x bílá dioda LED

PŘIPOJENÍ
Výstup video/obraz

1 x port USB B pro připojení k počítači nebo projektoru

FUNKCE
Jedinečná možnost přímého
připojení USB k projektorům
společnosti Epson (bez nutnosti
použití počítače)
Zabezpečen
Další funkce

Viz technické údaje projektoru*
Otvor pro bezpečnostní zámek Kensington
Okamžité zapínání (3 sekundy) / vypínání (0 sekund)

ROZMĚRY
Rozměry
Hmotnost
NAPÁJENÍ
Zdroj napájení
Napětí
Příkon
Odběr proudu
DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
Měkké přepravní pouzdro
Sada uživatelských příruček
Kabel USB A/USB B
Software
OSTATNÍ INFORMACE
Provozní teplota
Provozní vlhkos
Systémové požadavky (počítač)
Kompatibilita s operačními
systémy (počítač)

ZÁRUKA

Otevřený: 260 (š) x 76 (h) x 388 (v) mm
Složený: 260 (š) x 76 (h) x 60 (v) mm
Přibližně 0,9 kg
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Rozměry při složení

Napájení sběrnicí USB
5V
Méně než 2,5 W
Méně než 500 mA

Součástí dodávky
6 jazyků
(angličtina/francouzština/němčina/italština/španělština/japonština)
3m
Součástí dodávky
5°C až 35°C
20% - 80%
Pentium IV 2,4 GHz (Vista) / Pentium IV 1,4 GHz (XP) nebo odpovídající,
AMD Athlon®, 300 MB volného místa na disku, 512 MB paměti RAM
nebo více, podpora USB 2.0
S projektorem společnosti Epson: Linux2.6, μItron4.0
S počítačem: Windows XP SP2 nebo novější, Windows VistaTM,
Mac X10.4 a 10.5
3 roky

* Vizualizér ELP DC-06 je také kompatibilní s jakýmkoli dostupným projektorem, pokud je připojen pomocí počítače.

Epson EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika
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ROZMĚRY PRODUKTU A TECHNICKÉ ÚDAJE

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

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

Přímé připojení s projektory společnosti
Epson pomocí USB

