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Šajā augsta līmeņa dokumentu kamerā, kas paredzēta lietošanai kopā 
ar Epson mācībām paredzētajiem projektoriem, ir pieejama gan 
optiskā, gan digitālā tālummaiņa, nodrošinot skaidru tālummaiņu 
mācību procesa atdzīvināšanai

Padariet mācību stundas aizraujošas, izmantojot šo lietotājam draudzīgo dokumentu 
kameru, un kopīgojiet attēlus un objektus Full HD kvalitātē uz lielā ekrāna, lai uzlabotu 
visa mācību procesa kvalitāti. Skolotāji, kuriem ir pieejamas dažādas pārdomātas 
funkcijas un iespējas, var radīt dinamisku vidi, lai uzlabotu skolēnu mācību rezultātus. 
Pateicoties vieglajam un ērtajam dizainam, to var viegli pārnēsāt no vienas mācību 
telpas uz citu.

Izceliet vissmalkākās detaļas
Šī dokumentu kamera ir lieliski piemērota situācijām, kad nepieciešama tuvināšana, 
piemēram, aplūkojot senus tekstus. 12x optiskā un 10x digitālā tālummaiņa, kā arī 
iebūvētais LED apgaismojums atklāj pat sarežģītas detaļas. Dabaszinātņu stundās 
lieliski noder iespēja attēlot miniatūrus objektus uz lielā ekrāna, izmantojot 
komplektācijā iekļauto mikroskopu.

Attēli Full HD kvalitātē
Demonstrējiet attēlus un 3D objektus Full HD kvalitātē, ļaujot skolēniem saskatīt 
vissīkākās detaļas. Lielais A3 formāta uzņemšanas laukums ļauj attēlot divas pilnas 
mācību grāmatas lappuses. Vienmērīgā video straumēšana tiek nodrošināta 
pārsteidzošā kvalitātē un bez kustību izplūduma ar ātrumu 30 kadri sekundē. 

Papildu pielāgojamība
Reāllaika attēlus un video, tai skaitā SD kartē saglabāto saturu, var attēlot vairākos 
ekrānos, izmantojot paralēlo video izvadi. Izmantojot dalītā ekrāna funkciju, skolotāji 
var prezentēt divus satura vienumus vienu otram blakus, lai vērstu uzmanību uz 
mācību vielu, piemēram, augu un dzīvnieku augšanu. Skolotāji var nodrošināt skolēnu 
iesaisti, darbinot dokumentu kameru mācību telpas priekšā tieši projicētajā attēlā, 
piemēram, sākot vai pārtraucot video ierakstīšanu. 

Viegla un ērti pārnēsājama
Vieglais un ērtais dizains, kā arī komplektācijā iekļautā mīksta materiāla soma ļauj 
viegli pārvietot kameru no vienas mācību telpas uz citu. Kensington slēdzene un 
drošības aizslēgs skolām un izglītības iestādēm sniedz lielāku drošības sajūtu, kad 
kamera ir atstāta bez uzraudzības vai netiek lietota.

GALVENĀS IEZĪMES

Skaidri, vienmērīgi attēli
Full HD 1080p kamera un ekrāna 
atsvaidzināšanas ātrums 30 kadri sekundē
Tveriet katru niansi
12x optiskā un 10x digitālā tālummaiņa; 
automātiskā fokusa un fiksēšanas funkcija 
ar vienu pieskārienu
Liels A3 formāta uzņemšanas laukums
Lieliski piemērots karšu, detalizētu 
diagrammu un 3D objektu projicēšanai
Grūti saskatāmu objektu izgaismošana
Iebūvēts LED apgaismojums
Lielāka drošības sajūta
Kensington slēdzene un drošības aizslēgs 
aizsardzībai pret zādzību



PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

TEHNIKA
Attēlu uztveršanas ierīce 1/ 2,7 " CMOS sensors
Efektīvie pikseļi 1920 Horizontāli x 1080 Vertikāli
Kadru ātrums maks. 30 kadri sekundē

OPTIKA
Tālummaiņa Optiskais 12, Digitāli 10
Fokuss Automātiski
Uzņemšanas diapazons A3 formāts: 297x420 mm

ATTĒLS
Izšķirtspējas izvade SXGA (1280*1024)/XGA (1024*768)/WXGA 16:10 (1280*800)/WXGA 16:9 (1360*768)/1080p 

(1920*1080), 480p/720p/1080p
Attēlu pielāgojumi Automātiska ekspozīcija, Melnbalts, Spilgtuma pielāgošana, Kontrasta pielāgošana, Attēlu 

pagriešana, Mikroskopa režīms

SAVIENOJAMĪBA
Saskarnes B tipa USB 1.1, VGA ievade, VGA izvade, HDMI izvade, iebūvēts mikrofons, SD atmiņas karte

PAPILDU FUNKCIJAS
Attēlu skatītājs bez datora Attēlu apskate no iekšējas vai atbalstītas ārējas atmiņas
Attēlu krātuve SD/SDHC saderība (128 MB–32 GB)
Funkcijas Automātisks fokuss, Fiksēšana, Parallel video output, SD card viewer, Sadalīts ekrāns, 

Tālummaiņa
Drošība Kensington aizsardzība, Security bar, Drošības kabeļa atvere

VISPĀRĪGI
Energopatēriņš 13 W, 0,5 W (nodroses (Standby) režīmā)
Produkta izmēri Salocīts 367 x 122 x 120 mm (Platums x Dziļums x Augstums), Darbībā 270 x 317 x 447 mm 

(Platums x Dziļums x Augstums)
Produkta svars 2,6 kg
Apgaismojums LED indikatori
Iekļautā programmatūra Easy Interactive Tools, Epson dokumentu kamerai paredzēts TWAIN draiveris (sistēmai Windows)
Savietojamas operētājsistēmas Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Windows 10, Windows 7, Windows 8, 

Windows 8.1, Windows Vista

CITI
Garantija 36 Mēneši Servisa centrā

INFORMĀCIJA PAR LOĢISTIKU

SKU V12H758040

Svītrkods 8715946610122

Izcelsmes valsts Filipīnas

Palešu izmēri 6 Gabals

ELPDC21

PIEGĀDES KOMPLEKTĀCIJA

Maiņstrāvas adapteris
Carrying Case
Galvenā ierīce
mikroskopa adapteris
Elektrības vads
Tālvadības pults, iesk. baterijas
USB vads
CD rokasgrāmata
Quick Setup Guide
Programmatūra (CD)
HDMI Cable 1.8m

Preču zīmes un reģistrētās preču zīmes pieder Seiko Epson Corporation vai tās attiecīgajiem īpašniekiem. 
Informācija par produktiem var tikt mainīta bez iepriekšēja paziņojuma.
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