EPSON ELP DC-06

PRESENTATIES IN ALLE EENVOUD
EPSON
ELP DC-06

Hebt u zich wel eens afgevraagd hoe u grote afgedrukte pagina's en geïllustreerde
documenten kunt tonen zonder ze eerst te fotokopiëren? En hoe u dicht bij een groot
publiek fragiele of 3D-objecten kunt tonen? Dat is nu allemaal mogelijk met de Epson
ELP DC-06 visualiser, een draagbare, verstelbare camera die rechtstreeks op een
computer of de nieuwste Epson-projectoren kan worden aangesloten.
Innovatief, flexibel en gebruiksvriendelijk
De Epson ELP DC-06 die met onze geavanceerde technologieën is uitgerust, is een
compacte en voordelige desktopoplossing voor het uitvergroten van bronmaterialen die
u wilt tonen, en waarmee u uw voorbereidingstijd sterk kunt inkorten.
De Epson ELP DC-06 visualiser is al in enkele seconden gebruiksklaar. U kunt de
visualiser rechtstreeks op de nieuwe Epson EB-8-projectoren en toekomstige Epsonprojectoren aansluiten dankzij de directe USB-aansluiting en de 2-in-1 kabel. U kunt er
ook mee werken via een computer. Sluit de visualiser gewoon aan, vouw de arm uit en
u bent klaar voor het echte werk.

De nieuwe Epson ELP DC-06
visualiser

• Handig om mee te nemen, weegt
minder dan 1 kg
• 2-in-1 USB-kabelaansluiting
• Krachtige 4x digitale zoom, kop draait
90° en autofocusfunctie
• Praktische Freeze-functie
• Veilig dankzij opening voor
Kensington-slot

Levendige presentaties
Met de resolutie van 2 miljoen pixels en de krachtige zoom waarmee u aandacht kunt
geven aan details, is de beeldkwaliteit gegarandeerd. De camera kan met verschillende
assen 90° worden gedraaid en kan in hoogte worden versteld, zodat u zelfs 3D-objecten
of een volledig bord kunt tonen.
Uiterst draagbaar, modern design
Doordat de Epson ELP DC-06 visualiser geen aparte voeding nodig heeft, is deze zeer
compact van vorm. Dankzij het lage gewicht en de arm die dichtgevouwen perfect in de
basis past, is het ook een zeer draagbare visualiser. Met zijn stroomverbruik van minder
dan 2,5 W beantwoordt het apparaat bovendien aan moderne ecologische standaarden.

BEELD
Registratiesysteem
Totaal aantal pixels
Effectieve pixels
Framesnelheid met computer
Framesnelheid met projector
Beeldresolutie
Witbalans
Belichting
Iris
Freeze-functie
Zichtbaarheid (tekengrootte)

1/3" CMOS-sensor
2 miljoen pixels
1,92 miljoen pixels
15 fps / XGA
8 fps / XGA
UXGA/SXGA/XGA/SVGA/VGA/QVGA met computer, XGA met projector
Auto
Auto
Auto
Ja
Minimaal 10 punt zonder zoom

OPTISCH SYSTEEM
Lens
Zoom
Autofocus
Rotatie kop
Registratiegebied

F-nummer = 2,8 / brandpuntsafstand = 4,1
4x digitale zoom
Ja
Horizontaal ± 90° / verticaal ± 90°
271 x 360 mm (10,7x 14,3 inch)

VERLICHTING
LED

2 x witte LED-lamp

AANSLUITINGEN
Video-/beelduitvoer

1 x USB B voor computer- of projectoraansluiting

KENMERKEN
Exclusieve directe USB-aansluiting Zie projectorspeciﬁcaties*
voor Epson-projectoren
(zonder pc)
Beveiliging
Opening voor Kensington-beveiligingsslot
Andere voorzieningen
Direct aan (3 sec.) / Direct uit (0 sec.)
AFMETINGEN
Afmetingen
Gewicht

Geopend: 260 x 76 x 388 mm (BxDxH)
Dichtgevouwen: 260 x 76 x 60 mm (BxDxH)
Ongeveer 0,9 kg
USB-busvoeding
5V
Minder dan 2,5 W
Minder dan 500 mA

MEEGELEVERDE ACCESSOIRES
Draagtas van zacht materiaal
Set gebruikershandleidingen
USB A / USB B-kabel
Software

Meegeleverd
6 talen (Engels / Frans / Duits / Italiaans / Spaans / Japans)
3m
Meegeleverd

Compatibiliteit voor
besturingssysteem (computer)

GARANTIE

5 tot 35°C
20% - 80%
Pentium IV 2,4 GHz (Vista) / Pentium IV 1,4 GHz (XP) of equivalente AMD
Athlon® 300 MB vrije schijfruimte 512 MB RAM of meer + USB 2.0
Met Epson-projector: Linux 2.6, μItron 4.0
Met computer: Windows XP SP2 of hoger, Windows VistaTM, Mac X10.4
en 10.5

3 jaar
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* Via een computeraansluiting is de ELP DC-06 ook compatibel met een willekeurige, beschikbare projector

Epson Europe BV - Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be
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Afmetingen in gesloten stand

VOEDING
Voedingsbron
Spanning
Stroomverbruik
Stroomafname

ANDERE KENMERKEN
Bedrijfstemperatuur
Bedrijfsvochtigheid
Systeemvereisten (computer)

EPSON ELP DC-06

76 mm

PRODUCTAFMETINGEN EN -SPECIFICATIES

Epson Europe BV - Vestiging Benelux
Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson® Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Directe USB-aansluiting met Epsonprojectoren

