DATASHEETS

Epson ELPWP10 - Wireless
Presentation System

Intuïtief, voordelig draadloos presentatiesysteem dat samenwerking
naar een hoger niveau tilt door content van maximaal 4 apparaten op
een groot scherm weer te geven.
Van huddle spaces tot flexibele vergaderruimtes: de behoefte aan snelle draadloze
samenwerking is een onderdeel geworden van het dagelijkse werkleven. En nu kunnen
gebruikers dankzij het draadloze presentatiesysteem ELPWP10 van Epson
eenvoudigweg aanschuiven, verbinding maken en draadloos content delen naar
geselecteerde laserdisplayoplossingen van Epson.
Met de ELPWP10 wordt het delen van draadloze content vanaf elk apparaat naar
geselecteerde laserdisplays van Epson eenvoudig met drie simpele stappen: aansluiten,
klikken en delen.
Lever verrijkte vergaderingen en sessies met deze intuïtieve oplossing die u helpt de
communicatie te verbeteren, de productiviteit te verhogen en tijd te besparen. Start en
deel content van elk programma op uw laptop, of het nu gaat om Excel-spreadsheets,
presentaties, e-mails, afbeeldingen of video’s: de ELPWP10 maakt het delen van content
eenvoudig en effectief.
Het is allemaal heel eenvoudig: sluit de draadloze zender aan op de laptop en klik op de
ingebouwde app om content naar het display te verzenden. Gebruikers van mobiele
apparaten kunnen ook verbinding maken via het Miracast-protocol of de gratis
iProjection-app van Epson.
Er kunnen maximaal 4 apparaten tegelijk worden weergegeven, wat de samenwerking
verbetert door inhoud van meerdere apparaten op één groot scherm te delen.
De zender maakt direct verbinding met een ontvanger die is geïntegreerd met een Epsondisplay, in plaats een wand- of bureauontvanger. Deze flexibiliteit maakt het weergeven
van indrukwekkende, eenvoudig te bekijken presentaties op grote schermen eenvoudiger
dan ooit.
De beveiliging wordt gehandhaafd met behulp van AES-versleuteling om uw content te
beschermen tegen ongeautoriseerde toegang.
Omdat er geen fysieke knop op de zenders zit, kunnen ze na gebruik worden
gedesinfecteerd voor hygiënische bescherming.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
Stimuleer samenwerking
Een draadloos presentatiesysteem voor
maximaal gebruiksgemak
Delen vanaf vier schermen
Geef maximaal vier apparaten tegelijk weer
Altijd actieve beveiliging
Voorkom ongeautoriseerde gegevenstoegang
met AES-versleuteling
Compatibiliteit met populaire
besturingssystemen
Werkt met Windows, Android, iOS en
Chromebook
Eenvoudige integratie
Maakt verbinding met geselecteerde
displayoplossingen van Epson

PRODUCT SPECIFICATIONS
RECEIVER
Ingangen

Miracast (afhankelijk van display), iProjection

Compatibel met

Ja

Epson ELPWP10 - Wireless
Presentation System
BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

documentcamera's van Epson
Aantal beelden

max. 18 fps

Aantal bronnen die tegelijk

1 tot 4

kunnen worden weergegeven
Maximum aantal bronnen die 6
tegelijk verbonden kunnen
worden (inclusief zenders)
Aantal meegeleverde zenders 2
Scherm delen (Miracast R2)

Afhankelijk van display

Scherm delen (Apple AirPlay) Nee
Scherm delen (Google Cast)

Nee

Automatische inschakeling

Ja (CEC)

van display
Video-uitgang

HDMI (HDCP2.3, CEC, 1080p)

Zenderhouder inbegrepen

Ja (capaciteit: 6)

Garantie (alleen ontvanger)

3 jaren

TRANSMITTERS
Max. ondersteunde resolutie WUXGA (1920x1200)
Compatibele

Windows 8.1 of hoger, MacOS 10.13-11.0

besturingssystemen
Poorten voor bronapparaten

USB-A, USB-C

Zendertoepassing - bron

Ingebouwde app voor zender

Verbindingstype - zender

Peer-to-peer Wi-Fi

Maximum bereik

10 m

Protocollen voor draadloze

WiFi 5 (802.11a/b/g/n/ac)

overdracht
Selecteerbaar Wi-Fi-kanaal

Ja

Selecteerbare bandbreedte-

Hoge kwaliteit (25 Mbps), Standaardkwaliteit (15 Mbps), Lage kwaliteit (7 Mbps)

opties voor de zender
Koppelingsmethoden

Via PC using Configuration Tool or connecting transmitter to reciever

Gemakkelijk te desinfecteren Ja
App voor draadloze

Geïntegreerd in de zenders

presentatie van Epson
(Windows en Mac)
Garantie (zenders)

3 jaren

VEILIGHEID
Verificatie

Simple AP: WPA2-Personal

Infrastructuur

WPA2/WPA3-Personal, WPA2/WPA3-Enterprise

Versleuteling van overdracht

RSA AES-128-bit met nieuwe openbare sleutel iedere sessie

Zendertoepassing -

Nee (app werkt direct via de zender)

vereisten - Installatie
Zendertoepassing -

Nee

vereisten - Beheerdersrechten
Beveiliging van zender

Zenderopslag is alleen-lezen

IPROJECTION
Verbindingstype

Via infrastructuurnetwerk of eenvoudige verbinding (directe Wi-Fi)

Besturingssystemen van

Windows, MacOS, iOS, Android, Chromebook

bronapparaat (iProjection)
Compatibel met moderator-

Ja

functie
SOFTWARE
iProjection

Te downloaden vanaf de Epson-website (Windows/Mac) of de relevante app-store (iOS,
Android en Chomebook)

App voor draadloze

Geïntegreerd in de zenders

presentatie van Epson
(Windows en Mac)
OPTIES
Opties

ELPWT01 - Draadloze zender

OVERIGE
Garantie

36 maanden Carry-in

Quick Start handleiding
User guide
Informatie over naleving van regelgeving
Garantiedocumenten
Lade voor draadloze zender
Draadloze zender (ELPWT01) x2
Draadloze LAN-eenheid (ELPAP11)

LOGISTICS INFORMATION

Epson ELPWP10 - Wireless
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SKU

V12HA41040

Streepjescode

8715946695693

Land van herkomst

Indonesië

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
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.

