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ELPDC13

Denna användarvänliga dokumentkamera innehåller många olika
funktioner för klassrummet, vilket gör den till det perfekta tillbehöret
för Epson-projektorer för utbildning
Ge dina lektioner liv med denna användarvänliga dokumentkamera, och dela bilder och
objekt i Full HD i storbildsformat så att hela klassen kan se dem. Apparaten innehåller en
mängd smarta funktioner som låter läraren skapa en dynamisk inlärningsmiljö och hjälpa
sina elever att öka sin inlärningsförmåga. Tack vare en lätt och bärbar design flyttas
apparaten enkelt mellan olika klassrum.
Visning i Full HD
Visa bilder och 3D-objekt i Full HD och låt hela klassen se den otroliga detaljrikedomen.
Tack vare en stor fotograferingsyta i A3-format kan två hela sidor ur en textbok visas
samtidigt. Smidig videostreaming sker med imponerande klarhet och utan bildsudd med
30 bildrutor i sekunden. Tack vare 16x digital zoom och inbyggd LED-belysning blir även
de minsta detaljer synbara. Ett mikroskoptillbehör gör att minimala objekt kan visas på
stora displayer, vilket gör apparaten perfekt för exempelvis biologilektioner.
Större flexibilitet
Tack vare parallellt utgående video kan live-bilder och videoinnehåll visas på flera
displayer samtidigt, inklusive innehåll som lagrats på SD-kort. Tack vare funktionen för
delad bild kan lärarna visa två olika innehåll sida vid sida i syfte att understryka specifika
undervisningspunkter, exempelvis hur växter och djur växer och blir större. Lärarna kan
styra dokumentkameran, till exempel starta och stoppa videouppspelning, direkt från den
projicerade bilden längst fram i klassrummet och därigenom bibehålla elevernas
uppmärksamhet.
Bärbar och lätt
En lätt och bärbar design samt den medföljande mjuka bärväskan gör det enkelt att
förflytta enheten mellan olika klassrum. Kensington-lås och skyddsspärr gör att skolor
och andra utbildningsinstitutioner kan känna trygghet när kamerorna lämnas obevakade
eller inte används.

VIKTIGA FUNKTIONER
Klara, mjuka bilder
Full HD 1080p-kamera och
skärmuppdateringsfrekvens på 30 bilder per
sekund
Fånga alla detaljer
16x digital zoom, autofokus via snabbtryck
och frysfunktion
Stort upptagningsområde i A3-format
Perfekt för att projicera kartor, detaljerade
diagram och 3D-objekt
Belys objekt som är svåra att se
Inbyggd LED-belysning
Förbättrad trygghet
Kensington-lås och skyddsspärr som
stöldskydd

PRODUKTSPECIFIKATIONER

ELPDC13

TEKNIK
Bildhämtningsenhet

1/ 2,7 -tums CMOS-sensor

Effektiva pixlar

1920 Horizontal x 1080 Vertical

Uppdateringshastighet

max. 30 fps

LEVERANSOMFATTNING

OPTIK
Zoom

Digital 16

Fokus

Automatisk

Shooting Area

A3-storlek: 297 x 420 mm

IMAGE
Upplösning

SXGA(1280*1024)/XGA(1024*768)/WXGA 16:10 (1280*800)/WXGA 16:9 (1360*768)/1080p
(1920*1080), 480p/ 720p/ 1080p

Bildjusteringar

Autoexponering, Svartvit, Justering av ljusstyrka, Justering av kontrast, Bildrotation,
Mikroskopläge

CONNECTIVITY
Anslutningar

inbyggd mikrofon, HDMI out, VGA ut, VGA in, USB 1.1 Typ B, SD memory card, blank

ADVANCED FEATURES
Datorfri bildvisning

Visa bilder från internminnet eller externminnen som stöds

Bildförvaring

SD/SDHC-kompatibilitet (128 MB–32 GB)

Funktioner

Autofokus, Stillbild, Parallel video output, SD card viewer, Delad bild, Zoom

Säkerhet

Kensington-skydd, Säkerhetsspärr, Security cable hole

ALLMÄNT
Energiförbrukning

13 Watt, 0,5 Watt (i standby)

Mått

Vid drift 270 x 317 x 447 mm (Bredd x Djup x Höjd), Ihopvikt 367 x 122 x 120 mm (Bredd x Djup
x Höjd)

Vikt

2,5 kg

Belysning

LED-lampor

Medföljande programvara

Easy Interactive Tools, TWAIN-drivrutin för Epson-dokumentkamera (för Windows)

Kompatibla operativsystem

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

ANNAN
Garanti

36 Månader Inlämning

LOGISTIKINFORMATION
SKU

V12H757040

Streckkod

8715946610115

Tillverkningsland

Filippinerna

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Produktinformation: 0771-400135
Support: 0771-400134
Fax Support: 0771-400136
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

Snabbstartsguide
CD Manual
USB-kabel
Fjärrkontroll inkl. batterier
Strömkabel
mikroskopadapter
Huvudenhet
Datorkabel
Bärväska
Nätdel
Programvara (CD)

