
EB-1450Ui
FICHA DE PRODUTO

Beneficie de reuniões participativas e desenvolva um local de 
trabalho com uma verdadeira visão de futuro ao promover a 
comunicação e reuniões participativas.

O nosso mais recente projetor de ultracurta distância leva a interatividade a qualquer sala 
de aula e conta com interatividade tátil e funcionalidade de duas canetas, uma elevada 
luminosidade de 3.800 lumens, resolução WUXGA Full HD e conectividade 
multilocalização remota. O EB-1450Ui de ultracurta distância foi concebido para 
apresentar um ecrã escalável até 100 polegadas (254 cm) para estar à altura dos 
requisitos de qualquer ambiente de trabalho empresarial.

Ecrã de até 100 polegadas (254 cm) e qualidade excecional
A resolução WUXGA Full HD, combinada com a tecnologia Epson 3LCD, assegura 
conteúdos de alta qualidade com cores mais vívidas e imagens mais luminosas. A 
conectividade HDMI também permite que a audiência beneficie do mais nítido e mais 
luminoso conteúdo apresentado em qualquer ambiente de sala de reuniões.
Solução multifunções para escritório
Este solução interativa para sala de reuniões combina as vantagens dos flipcharts, dos 
quadros brancos e dos ecrãs convencionais numa solução unificada para salas de 
reuniões. Os participantes na reunião podem ver e anotar o conteúdo no quadro branco 
a partir de vários dispositivos inteligentes, sem a necessidade de qualquer aplicação 
especial, assegurando que as informações permanecem seguras com a possibilidade de 
aplicar palavras-passe nas reuniões e nas notas. A funcionalidade de ambiente de 
trabalho remota promove a liberdade da secretária – deixe o seu PC, incluindo os que 
têm o Windows 10, na secretária e apresente em qualquer lugar do escritório. Tire 
partido do Skype nas soluções profissionais e de chamadas de vídeo durante as 
reuniões.
Interatividade tátil e duas canetas
Utilize os seus dedos para anotar diretamente no ecrã. Graças às duas canetas novas, 
os colegas podem trabalhar em simultâneo com diferentes atributos de caneta.
Ecrã dividido deslizante
Combine duas fontes e projeto, por exemplo, uma videoconferência com várias fontes 
de vídeo e uma apresentação, para otimizar a interação.
Conectividade sem fios
Partilhe facilmente os conteúdos a partir de vários dispositivos inteligentes através da 
aplicação iProjection2.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Ecrã de até 100 polegadas (254 cm) e 
qualidade excecional
Resolução WUXGA Full HD com a tecnologia 
Epson 3LCD
Solução multifunções para escritório
Vários equipamentos de escritório no mesmo 
dispositivo de colaboração interativo
Aumente a integração e a colaboração
Partilhe conteúdo a partir de vários 
dispositivos em simultâneo
Interatividade tátil e duas canetas
Utilize os seus dedos para anotar diretamente 
no ecrã
Modo de partilha do quadro branco
Convide e partilhe as notas da reunião com 
os participantes



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

Sistema de projecção Tecnologia 3LCD

Painel LCD 67 polegada com MLA (D10)

IMAGEM

Color Light Output 3.800 lumen- 2.900 lumen (economia)

White Light Output 3.800 lumen - 2.900 lumen (economia) em conformidade com a norma ISO 21118:2012

Resolução WUXGA, 1920 x 1200, 16:11

Relação de contraste 16.000 : 1

Native Contrast 300 : 1

Lâmpada 267 W, 5.000 h Vida útil, 10.000 h Vida útil (em modo de poupança)

Correcção trapezoidal Manual vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °

Reprodução a cores Até 1,07 mil milhões de cores

ÓPTICA

Relação de projecção 0,27:1

Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35

Dimensões da imagem 70 polegadas - 100 polegadas

Distância de projecção 

Grande angular

0,4 m ( 70 polegada ecrã)

Distância de projecção Tele 0,6 m ( 100 polegada ecrã)

Lentes de projecção número F160

Distância focal 420 mm

Foco Manual

Offset 580 : 1

CONECTIVIDADE

Função de visor USB 3 em 1: Imagem / Rato / Som

Ligações USB 2.0 Tipo A (2x), USB 2.0 Tipo B, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), 

LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n, Entrada VGA (2x), Saída VGA, Entrada HDMI (2x), Entrada S-

Vídeo, MHL, Saída de áudio mini-jack stereo, Entrada de áudio mini-jack stereo (2x), entrada 

de microfone, Finger-touch interface, Sync. in, Sync. out, USB Interface for keyboard, 

Protocolo RDP (Remote Desktop Protocol), DVI out (whiteboard)

Epson iProjection App Ad-hoc/Infra-estrutura

FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

Segurança Protecção Kensington, Protecção da palavra-passe, Orifício do cabo de segurança, Bloqueio 

de unidade LAN sem fios, Segurança LAN sem fios, Protecção por palavra-passe

Características Função de silêncio AV, Calibração automática, Ajuste auto de brilho, Selecção automática de 

entrada, Altifalantes integrados, Compatível com CEC, Logo de utilizador customizável, Zoom 

digital, Ligar/desligar directo, Compatível com câmara de documentos, Instalação sem 

controladores, Suporte para duas canetas, Dynamic lamp control, Easy OSD pre-setting, 

Finger-touch support, Ecrã inicial, Interactivo, Lâmpada de longa duração, Interface de 

áudio/vídeo do MHL, Interatividade multiecrã, Tecla de modo silencioso, Anotação sem PC, 

Aplicação iProjection para Chromebook, Protocolo RDP (Remote Desktop Protocol), Função 

de Split-Screen, Função de partilha do quadro branco, Compatibilidade de LAN sem fios, 

Aplicação iProjection

Interatividade Sim - caneta e táctil

Modos de cor Quadro, Dinâmico, Fotografia, Apresentação, sRGB, Quadro branco

GERAL

Consumo de energia 401.000 W, 334.000 W (economia), 500 W (em modo de repouso)

OUTROS

Garantia 36 Meses Entrega ou 8.000 h, Lâmpada: 12 Meses ou 1.000 h

Extensão da garantia opcional disponível

EB-1450Ui

MATERIAL FORNECIDO

Finger touch unit
Canetas interactivas
Aparelho principal
Bolsa para caneta
Comando à distância incl. pilhas
Cabo USB
Unidade WLAN
Manual em CD
Cabo de corrente
Pontas de caneta de substituição



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Active speakers - ELPSP02

V12H467040

Caixa de Controlo e Ligações - ELPCB02

V12H614040

Filtro de Ar - ELPAF45

V13H134A45

Lamp - ELPLP92 - EB-69x/14x (268W)

V13H010L92

Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi

V12H773010

Replacement Pen Tip - ELPPS04 (Felt)

V12H776010

Montagem na mesa para série de ultra-curta distância - ELPMB29

V12H516040

Extensão para fixação ao tecto (918-1168 mm) - ELPFP14

V12H003P14

Extensão para fixação ao tecto (668-918 mm) - ELPFP13

V12H003P13

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU V11H727040

Código de barras 8715946611907

País de origem China

EB-1450Ui

1.  - Em comparação com os principais projetores DLP de 1
chip Profissionais e para Educação, com base nos dados
NPD de julho de 2011 a junho de 2012. Luminosidade
cromática (Colour Light Output) medida de acordo com a
IDMS 15.4.  A luminosidade cromática varia consoante as
condições de utilização. Para mais informações, visite
www.epson.pt/clo
2.  - Aplicação iProjection disponível em dispositivos
Android e iOS

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos
detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Epson Ibérica S.A 
Sucursal em Portugal 
Telefone: 213 035 400 
Fax: 213 035 490 
epson@epson.pt 
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000 
Pré Venda: 707 222 111 
9:00 – 18:00 (dias úteis)


