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GEGEVENSFORMULIEREN

De Epson EB-G6350-projector voor het onderwijs is ideaal voor 
klaslokalen of collegezalen. Presentaties worden ook bij daglicht met 
volle, levendige kleuren geprojecteerd dankzij de 3LCD-technologie 
van Epson die een hoge witte en kleuren lichtopbrengst (CLO) van 
7000 lumen en een XGA-resolutie mogelijk maakt.

Dankzij de superieure beeldkwaliteit is de Epson EB-G6350 de beste keuze voor 
belangrijke presentaties. De functie voor kleuruniformiteit compenseert de ongelijkmatige 
verdeling van kleuren door de intensiteit van RGB op afzonderlijke gebieden van het 
scherm aan te passen.

De projector is met tal van nieuwe en innovatieve presentatiefuncties uitgerust voor een 
ongekend gebruiksgemak. De projector kan 360 graden verticaal worden gedraaid zodat 
het projectiebeeld eenvoudig kan worden verplaatst.

Dankzij een verscheidenheid aan gebruiksvriendelijke installatiefuncties is de Epson EB-
G6350 eenvoudig op te stellen en te gebruiken. Met de functie voor pixeluitlijning kan de 
gebruiker beelden tijdens het installeren bijvoorbeeld eenvoudig en effectief uitlijnen voor 
heldere en correcte projecties. Dankzij Edge Blending-technologie kan een groot 
breedbeeld worden geprojecteerd via een aantal verschillende projectoren die naadloos 
samenwerken. En dankzij de krachtige zoomlens, handmatige verticale keystone-
correctie en middenlens kan de projector snel en eenvoudig in een groot aantal standen 
worden opgesteld zonder dat het beeld wazig of vervormd wordt. 

De HDMI-aansluiting biedt de flexibiliteit om HD-apparaten te kunnen aansluiten zodat 
deze projector met meer invoerbronnen compatibel is. 

Voor een eenvoudigere integratie is dit model ook compatibel met de lenzen uit de Epson 
EB-G5-serie1.

KEY FEATURES

Witte en kleuren lichtopbrengst van 7000 
lumen
XGA-schermresolutie
3LCD-technologie voor vollere kleuren
Projector kan 360° verticaal worden gedraaid
Eenvoudige installatiefuncties



Epson�EB-G6350

PRODUCT SPECIFICATIONS

LOGISTICS INFORMATION

SKU V11H508040

Streepjescode 8715946526430

1. Geldt niet voor de ELPLS05-lens

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