Soluções empresariais de visualização

A definir o padrão
para ambientes
profissionais
modernos

1

Aumente a colaboração
e a conectividade nos
espaços de reunião
Redefina a apresentação empresarial com projetores que
oferecem imagens perfeitas em grande ecrã e facilitam
a transmissão da sua mensagem em qualquer espaço
de reunião, sala de decisão ou auditório. Ao contrário dos
ecrãs planos, os nossos projetores oferecem um tamanho
de imagem escalável à sua audiência e mostram o mais
ínfimo detalhe de forma luminosa e colorida, onde quer
que faça a apresentação.
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O tamanho do ecrã importa

Ligue e apresente

Mostre cada detalhe com imagens até
500" (1270 cm) luminosas, sem reflexos,
agradáveis ao olhar e claramente visíveis
em qualquer ponto da sala. Ao contrário
dos ecrãs planos, o tamanho do ecrã
não é fixo. Em vez de ampliar e perder
conteúdo, pode simplesmente aumentar
o ecrã. Estes projetores também são
luminosos, compactos e portáteis,
o que facilita a instalação.

Comece a apresentar diretamente com os
projetores Epson e elimine as frustrações
e atrasos causados pelos problemas de
instalação e compatibilidade. É muito
rápido e fácil ligar dispositivos, partilhar
conteúdos e envolver todos os presentes
na reunião e remotamente através da rede,
com suporte integral das estratégias Bring
Your Own Device (BYOD) e Comunicações
Unificadas (UC).

Cores realistas

Soluções interativas

Projete imagens vívidas e cativantes até
Full HD, mesmo em espaços com muita
luz com a tecnologia Epson 3LCD. O motor
ótico do painel 3LCD no centro de cada
projetor Epson combina alta resolução
e relações de contraste elevadas para
projetar imagens com cores ricas e três
vezes mais luminosas do que os projetores
DLP de 1 chip2. Resumindo, os projetores
Epson permitem criar imagens realistas
consistentes que cativam e inspiram as
audiências, qualquer que seja o assunto.

As soluções para reuniões Epson
aproximam as pessoas, os locais e as
informações para aumentar a eficiência
e a interatividade do seu negócio. Os
espaços de reunião evoluíram ao ponto
de conseguirem aproveitar as vantagens
da tecnologia, com partilha e apresentação
de informações de forma simples e
eficaz a partir de praticamente qualquer
dispositivo, e interatividade avançada que
transforma as reuniões em conversações
produtivas.
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Crie o tamanho de ecrã ideal para
replicar a experiência de ambiente
de trabalho para todos.

Ecrã de 60"

Ecrã de 60'' (152,4 cm) parece
um monitor de 14'' (35,5 cm)

Tamanho de ecrã
não interativo de

500"
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Ecrã de

100"

Ecrã 100'' (254 cm) parece um monitor
de 25,2'' (64 cm)
Baseado numa dimensão de sala de 4x3 metros

Tenha sempre o tamanho de ecrã ideal

Apresente uma mensagem clara

As nossas imagens são nítidas e escaláveis
até 100" (254 cm) nos nossos modelos
interativos e 500" (1270 cm) na nossa gama
de instalação e, principalmente, incluem
sempre todo o seu conteúdo. Os ecrãs
planos oferecem um único tamanho de
ecrã e uma opção de zoom – mais nada.
Os nossos projetores dão-lhe uma escolha
de tamanhos de ecrã escaláveis adequada
a vários espaços de reunião, salas de
conselho de administração e inclusivamente
grandes espaços, como é o caso
dos auditórios.

Junte-se ao futuro da comunicação
no escritório com efeitos visuais
impressionantes que cativam qualquer
audiência e a envolvem na reunião.
Ao ter um tamanho de ecrã que replica
a experiência de ambiente de trabalho,
ajuda a melhorar a nitidez e a legibilidade
e melhora o envolvimento de uma
audiência que consegue ver o ecrã
a partir de qualquer ponto da sala.

Imagens fantásticas, sem restrições

Solução multifunções de valor
acrescentado

Qualquer que seja o tamanho da imagem,
pode contar com imagens de qualidade
excecional com resolução até WUXGA
Full HD, mesmo em grandes espaços
bem iluminados. Com cores ricas e
realistas, detalhes excecionais e pixelização
significativamente inferior à encontrada
nos ecrãs planos, não há restrição nos
ângulos de visualização, ângulos mortos
e sem reflexos no ecrã para abrir a sua
apresentação a vastas audiências.

Os nossos projetores oferecem muito
mais do que imagens em grande ecrã
fantásticas. Por uma fração do preço de
um ecrã plano de 80" (203,2 cm), poderá
criar uma solução de apresentação
multifuncional com todas as capacidades
dos ecrãs, quadros brancos e flipcharts.
Os nossos projetores também são mais
leves, mais compactos, robustos e
duradouros do que os ecrãs planos, o que
permite um transporte simples entre locais
e custos de instalação inferiores.

Dê a todos os presentes a mesma oportunidade de partilharem e participarem
com o tamanho de ecrã ideal para o seu espaço de reunião.

65''

70''

100''

Baseado numa sala típica com 6 metros de comprimento

O tamanho do ecrã
importa
Ter o tamanho de ecrã certo para a sala pode fazer
uma enorme diferença para os níveis de concentração,
envolvimento e compreensão. Ao contrário dos ecrãs planos,
os nossos projetores projetam imagens escaláveis que se
ajustam a qualquer sala para todos os espetadores terem uma
visão perfeita, replicando a experiência de ambiente de trabalho
sem perda de conteúdos, qualidade ou detalhes, qualquer
que seja o ângulo.
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Conectividade e
apresentação simplificadas
As tecnologias de comunicação são essenciais para qualquer
negócio bem-sucedido, mas dependem da combinação das
melhores funcionalidades que funcionam de forma totalmente
integrada para oferecer uma solução eficaz. Os projetores
Epson tornam isto possível com conectividade abrangente na
reunião ou a partir de localizações remotas, instalação facilitada
e uma série de funcionalidades que permitem a total tranquilidade
em relação à partilha de informações.

Prepare-se rapidamente

Apresentação totalmente integrada

Aceda às funções facilmente

Poupe tempo e elimine as complicações
com as aplicações Epson EasyMP que
suportam integralmente uma estratégia
BYOD (Bring-Your-Own-Device). O EasyMP
facilita a inclusão de conteúdo a partir de
uma vasta gama de smartphones, tablets
e PCs para reuniões e apresentações.
Integre-o facilmente nas estruturas
de TI atuais com ampla conectividade,
incluindo HDBaseT e LAN sem fios.

Melhore o seu estilo de apresentação,
elimine as distrações e mantenha a
fluidez das reuniões com o Apresentador
por gestos. Isto oferece a flexibilidade
de avançar nas apresentações através
de movimentos simples das mãos.

Aceda aos controlos e funcionalidades
do projetor a partir de um único ecrã
inicial completo, um painel de fácil acesso
que apresenta as funções mais utilizadas,
permite alterar a origem e muito mais,
mantendo a suave fluidez das suas
apresentações e aulas.

Espelhamento do ecrã
Poupe tempo ao enviar e transmitir em fluxo
conteúdo diretamente do seu dispositivo
para o projetor com a funcionalidade
de espelhamento de ecrã.

Incentive a participação
Ligue até 50 PCs, projete conteúdos
em simultâneo a partir de até quatro
dispositivos, partilhe informações e interaja
com todos através da rede remotamente
ou na reunião com o Epson Multi-PC
Projection. Utilize a mais recente tecnologia
de partilha de ficheiros de telemóvel por
NFC para obter acesso fácil às informações
que as pessoas trazem.
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Monitorize e controle
Assuma o controlo de um parque de
projetores completo com a monitorização
e o controlo centrais. Escolha e envie
informações para os projetores no
parque, poupe tempo e dinheiro ao
ligar e desligar os projetores a horas
específicas, monitorize os ciclos de
manutenção e envie inclusivamente alertas
para assegurar que tudo está preparado
quando a reunião começa.

80

%

das empresas
da UE afirmam que
a nova tecnologia
permite uma maior
colaboração3

Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todos os produtos, consulte as especificações nas páginas 24-29.
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Cores realistas, detalhes
magníficos
A nossa tecnologia 3LCD produz imagens com resolução até Full HD
com cores ricas e realistas, e níveis de luminosidade que permitem
debates claros e cativantes, mesmo nos ambientes de reunião bem
iluminados. As imagens são três vezes mais luminosas do que com os
projetores DLP de 1 chip2 e atingem níveis de qualidade, versatilidade
e liberdade criativa muito superiores aos dos ecrãs planos.

3x

mais luminosos do
que os projetores
DLP de 1 chip
2
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Elevada luminosidade
Melhore a envolvência ao dar vida aos
temas projetados com as imagens mais
coloridas e mais luminosas. É fácil medir
a luminosidade dos nossos projetores,
uma vez que citamos os verdadeiros níveis
de Colour e White Light Output. Por isso,
qualquer que seja o tema, pode contar com
o mesmo nível de luminosidade para todo
o conteúdo e em todo o ecrã.

Qualidade através da tecnologia
A nossa tecnologia 3LCD combina a alta
resolução, a luminosidade de até 12.000
lumens e cores ricas para produzir imagens
vívidas e cativantes, inclusivamente em
salas de aula com muita luz. Os painéis
óticos sem desgaste de 3 chips no centro
de cada projetor permitem uma mistura
de cores perfeita para projetar imagens
consistentes e apelativas.

Tecnologia Epson 3LCD - três vezes
mais luminosa do que a tecnologia
da concorrência2

Projetores convencionais com
a tecnologia DLP de 1 chip

Maior contraste, nitidez espantosa

Full HD para projetar com total nitidez

Projete cada detalhe, mesmo nos ecrãs de
maior dimensão, com relações de contraste
elevadas de até 2.500.000:1. Isto significa
que o branco mais luminoso é 2.500.000
vezes mais luminoso do que o preto mais
escuro, um nível de diferença que dá vida
ao conteúdo, com detalhes incrivelmente
ricos e nitidez cristalina.

Os nossos projetores WUXGA Full HD
reproduzem cada detalhe para tornar
mais nítido qualquer ambiente de ensino.
O texto mais nítido e as imagens de alta
definição são menos agressivas para os
olhos e transmitem a sua mensagem, seja
de perto e a interagir num pequeno grupo
ou a cativar uma audiência mais vasta
num auditório.
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Desempenho a laser
A nossa gama de projetores laser
oferece a próxima geração de qualidade
e versatilidade com imagens incríveis
e luminosidade de até 12.000 lm. Estes
projetores contam com uma roda de
fósforo e painéis LCD inorgânicos que
proporcionam uma superior resistência
ao calor e à luz e produzem uma qualidade
fantástica durante períodos muito longos.
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Aproxime as pessoas,
os locais e as informações
As soluções para reuniões Epson permitem a todos estabelecer
ligações, partilhar informações e envolverem-se em reuniões de
forma rápida e fácil. A forma como interagimos no trabalho está
a mudar, pelo que adotamos novas tecnologias que dão a cada
interveniente acesso fácil às reuniões em pessoa ou a partir
de localizações remotas na rede, e envolvem-nas em debates
interativos em tempo real que informam e motivam.

Transforme as reuniões em resultados

Unifique as comunicações

As reuniões ineficientes podem ser uma
fonte de enorme frustração e perda de
tempo. As nossas soluções eliminam este
problema uma vez que aceleram e facilitam
a instalação, oferecem uma ligação fiável
a uma grande variedade de dispositivos e
localizações, e produzem imagens incríveis
com as quais é possível trabalhar, guardar
e partilhar para utilização posterior.

A partilha de conhecimentos é um
elemento chave do desenvolvimento do
negócio no novo mundo das comunicações
empresariais. É mais fácil colaborar
quando é possível ligar o seu dispositivo
pessoal de forma rápida e fácil, e partilhar
ideias com os colegas através da rede.
Isto permite uma maior flexibilidade
e promove um trabalho mais eficaz.

Crie e inove

20

%

das pessoas retêm menos de 20%
daquilo que veem apresentado em
diapositivos slides4.
As conversações em quadro branco
interativo originam:
Aumento de 50% nas conversações
de oportunidades potenciais
Diminuição de 29% no tempo
até à produtividade
Redução de 15% nos ciclos
de vendas médios6
Os colaboradores apontam as reuniões
ineficientes como a maior causa individual
de perda de tempo7.
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74

%

das pessoas afirmam que o contacto
visual é o principal indicador não verbal
de uma reunião positiva5.

Partilhe informações

4x

75

%

As empresas que permitem aos colaboradores
escolher como pretendem trabalhar apresentam
um crescimento 4 vezes mais rápido8.

das empresas da UE concordam
que a nova tecnologia promove
o trabalho interativo3.

37

%

Os colaboradores nos locais de trabalho
que oferecem espaços partilhados para
colaboração mostram um melhor
desempenho10.

Durante 2015, a força de trabalho
móvel representará 37% da força
de trabalho global9.

Colabore de forma mais eficaz

92

80

%

%

dos Diretores de RH classificam a partilha
de conhecimentos como prioridade para
os próximos 3 a 5 anos11.

das empresas da UE afirmam que
a nova tecnologia permite uma
maior colaboração3.

62

%

das empresas afirmam que
a melhoria da colaboração entre
colaboradores é o maior motivador
das UC14.

249

%

de aumento no número de dispositivos
pessoais utilizados para sustentar
a flexibilidade no trabalho em 201312.

50

%

Em 2017, metade de todos os empregadores
exigirão que os colaboradores utilizem
um dispositivo próprio no trabalho13.

Nem todas as funcionalidades estão disponíveis em todos os produtos, consulte as especificações nas páginas 24–29
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Mantenha o seu negócio
em movimento
Desfrute de suporte excecional e total tranquilidade com
o Epson CoverPlus365. Inclui desde a consultoria pré-vendas
e substituição de produtos à assistência pós-vendas. Terá
acesso aos nossos especialistas e a uma rede de centros de
assistência, bem como a formação para manutenção no local
e suporte prioritário.

1.	O parceiro da Epson avalia as
necessidades do seu negócio

2.	O parceiro da Epson apresenta
o contrato de cobertura

O nosso parceiro irá ajudá-lo a calcular
os seus requisitos, o modelo de projetor
e o número de unidades* adequado
ao seu negócio.

Após a aceitação da proposta, o nosso
parceiro processa o seu pedido.

€

Os projetores são entregues,
configurados e instalados de acordo
com os requisitos do seu negócio.

4.	Registe os seus produtos e solicite
o pacote de substituição

5.	A Epson irá contactá-lo para marcar
a formação no local

Contacte a assistência técnica prioritária
Epson para registar os seus projetores
e solicite o produto de substituição.

A Epson irá contactá-lo para marcar
a formação no local para manutenção
preventiva.

6.	Os produtos de substituição são
enviados para o cliente

7.	Desfrute do suporte contínuo
com o CoverPlus365

O projetor de substituição e, quando
pertinente, a lâmpada e os filtros, ser-lhe-ão
enviados diretamente no final de qualquer
formação.

Receberá ajuda e suporte contínuos 365
dias por ano resultantes do mínimo tempo
de inatividade, graças à assistência
e às reparações.

*Quantidade mínima de encomenda necessária para se habilitar ao CoverPlus365.
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3.	Os seus projetores são entregues
e instalados

Assistência abrangente

Ligações mais fortes

Lâmpadas originais Epson

A nossa garantia CoverPlus365 opcional
oferece uma verdadeira salvaguarda
24 horas por dia para cobrir praticamente
qualquer eventualidade. Este excecional
programa foi concebido para não
parar de apresentar, com uma série de
funcionalidades, incluindo acesso direto
a peritos experientes, bem como consultoria
e suporte antes, durante e após as vendas.
Também oferece projetores, lâmpadas
e filtros de substituição para trocas no local
e formação para manutenção no local.

A nossa grande capacidade de assistência
dá-nos o poder de responder e agir muito
rapidamente em caso de necessidade.
Trabalhamos de forma muito estreita com
os nossos parceiros de canal, enquanto
a nossa equipa de vendas alargada e as
nossas equipas dedicadas ao utilizador
final e às empresas disponibilizam uma
ampla rede de pontos de contacto para
todos os aspetos de vendas, assistência
e consultoria.

As lâmpadas originais Epson produzem
uma elevada luminosidade e excelentes
cores para maximizar o desempenho e a
qualidade. Estas lâmpadas são fabricadas
e enviadas ao abrigo de rigorosos sistemas
de controlo para assegurar um ciclo de vida
longo e isento de problemas.

Qualidade com fiabilidade
Tranquilidade total
As nossas garantias padrão são outro
ponto de diferença entre a Epson
e outros fabricantes de projetores.
Oferecem uma cobertura alargada
de 3 ou 5 anos (consoante o produto)
ou 20.000 horas de utilização, consoante
o que se verificar primeiro15.

Todos os nossos projetores foram
concebidos para durar e oferecem um
desempenho contínuo sem falhas, com
a mínima manutenção. Todas as peças do
projetor foram concebidas e construídas
em condições de grande precisão para
assegurar um longo ciclo de vida, e facilitar
a manutenção e substituição, desde as
nossas impressoras laser (até 56.000 horas)
até aos filtros avançados (até 30.000 horas).

Cobertura
alargada com até

20.000

horas de utilização15
O CoverPlus365 não está disponível em todos os países. Contacte o seu representante Epson local para obter mais informações.
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Ultracurta distância

Projetores interativos dinâmicos
que fomentam a colaboração
Transforme as reuniões com uma experiência verdadeiramente
colaborativa com estas soluções para espaço de reuniões
multifunções, intuitivas e interativas que adotam as comunicações
unificadas, estratégias BYOD e eliminam a necessidade de ter
quadros brancos e flipcharts separados. Projete conteúdo Full HD
num ecrã escalável até 100" (254 cm) e aproxime os colegas com
a interatividade do PC e a comunicação Web baseada numa estação
de trabalho ou portátil através do Skype para Empresas.
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Envolva várias localizações

Melhore a comunicação

Simplifique o envolvimento

Realize reuniões cativantes com
interatividade com PC alargada
e comunicações Web baseadas em
estações de trabalho através do Skype
para Empresas. Reduza os custos de
deslocação e aumente o seu alcance
com a facilidade da conectividade a partir
de localizações remotas e o Multi-PC
Projection para fazer apresentações
a partir de cada na rede.

Transforme as reuniões em debates
animados com controlo tátil ou interatividade
de duas canetas no ecrã16 em todo o ecrã
e projeção em praticamente qualquer
superfície plana, incluindo um tampo de
mesa. Debata e desenvolva as ideias e, em
seguida, guarde e imprima os resultados ou
envie os documentos por e-mail diretamente
para os contactos do MS Outlook com
suporte do protocolo LDAP (Lightweight
Directory Access Protocol).

Promova a liberdade e a flexibilidade
de conectividade ao PC em qualquer
lugar do escritório com a Ligação ao
ambiente de trabalho remoto, incluindo
conectividade ao teclado USB sem perder
a interatividade tátil.

Série EB-1400
EB-1440Ui, EB-1450Ui, EB-1460Ui
EB-1460Ui
Full HD com um ecrã escalável até
100" (254 cm)
4.400 lm, resolução WUXGA
Interatividade tátil e de duas canetas
Ligação ao ambiente de trabalho remoto
Partilha do quadro branco
Entrada HDMI dupla para conteúdo
de áudio e vídeo digital
Espelhamento do ecrã
Interatividade multiecrã
Conectividade local e remota via LAN, Wi-Fi
Ecrã dividido
Software Multi-PC Projection
Conectividade sem fios padrão

Aumente a versatilidade e o valor

Poupe energia, mantenha-se seguro

Desfrute de elevada fiabilidade

Faça apresentações profissionais vívidas
com imagens luminosas, ricas e realistas,
e resolução WUXGA Full HD superior a
1080p. Obtenha um ecrã escalável até
100" (254 cm) e inspire a colaboração com
uma gama de funcionalidades, incluindo
a utilização de dois projetores em conjunto
para criar um ecrã interativo gigante que
projeta uma área de trabalho ainda maior.

As funcionalidades de poupança energética
incluem o controlo dinâmico da lâmpada
para fazer corresponder automaticamente
os níveis de luminosidade às condições
e ao silêncio A/V que diminui a intensidade
da lâmpada em 70% durante as pausas
ou os debates. Obtenha uma visão clara
do estado do projetor, defina as horas
a que o projetor é ligado e desligado e
envie mensagens JPEG com o EasyMP
Network Monitor. Mantenha-se seguro
com funcionalidades que incluem a
segurança sem fios e a partilha de dados
e ficheiros encriptados.

Mantenha o custo total de propriedade
reduzido e desfrute de total tranquilidade
com a durabilidade e a fiabilidade
conhecidas da Epson, a garantia
CoverPlus365 e um ciclo de manutenção
prolongado da lâmpada e do filtro de ar
de até 10.000 horas no modo Eco.

Adicione a funcionalidade de quadro
branco
Ligue o seu quadro branco via saída DVI
e projete a imagem num ecrã secundário de
grande dimensão. Veja o conteúdo e anote
diretamente a partir de até 15 portáteis ou
tablets através de um explorador Web e, em
seguida, guarde-o, envie-o ou imprima-o.
A funcionalidade de quadro branco também
pode ser protegida com acesso protegido
por palavra-passe.
Crie ligações móveis
As nossas soluções suportam interfaces
de TI comuns e facilitam a partilha
de conteúdos diretamente a partir de
dispositivos inteligentes iOS e Android.
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Ultraportátil

Apresentação ultramóvel
inteligente – em qualquer lugar
Com estes projetores ultrafinos, que podem ser colocados na mochila
do portátil por pesarem apenas 1,8 kg, crie imagens Full HD
fantásticas em qualquer espaço de reunião de forma rápida e fácil.
Projete um ecrã escalável de até 300" (762 cm) adequado ao tamanho
da sala e da sua audiência, e assegure que cada pessoa presente tem
uma visão perfeita.
Imagens luminosas de alta definição

Instalação simples, controlo total

Transmita a sua mensagem de forma clara
com uma qualidade de imagem excecional,
mesmo em ambiente muito iluminados.
A nossa tecnologia Epson 3LCD atinge
White e Colour Light Output igualmente
elevados até 3.200 lumens, a par de cores
ricas e realistas e detalhes de alta definição.
Visualize conteúdo panorâmico a partir
de portáteis com resolução até Full HD.

Projete uma imagem perfeita a partir
de qualquer posição com a correção
Keystone horizontal e vertical, e o ajuste
de ecrã automático. Comece a projetar
num instante com a função de projeção
automática, assim que liga o seu
dispositivo, e com a pesquisa e deteção de
origens com entrada automática. A relação
de projeção de curta distância projeta
imagens de grande dimensão a curta
distância para o projetor poder ser usado
em espaços exíguos, com a ventilação
frontal a permitir que todos os que estão
sentados atrás do projetor não estejam
na linha de ventilação.

Ligue-se à sua a audiência
O NFC facilita a ligação a um dispositivo
inteligente Android e a projeção sem fios
através da aplicação Epson iProjection.
Inclua conteúdos de áudio e vídeo de alta
qualidade a partir de dispositivos móveis
e carregue-os ao mesmo tempo com
o suporte MHL.

Ligue o dispositivo móvel à rede do projetor

16

Série EB-1700
EB-1780W, EB-1781W, EB-1785W,
EB-1795F
EB-1795F
3.200 lm com resolução Full HD a 1080p
Aplicação Epson iProjection para
conectividade sem fios com smartphone
ou tablet
Correção Keystone horizontal e vertical
Ajuste de ecrã automático (indisponível
no modelo EB-1780W)
Apresentador por gestos
NFC
Entradas VGA, USB, HDMI

Compacto e leve

1,8 kg

Compare, contraste, controle
Veja duas origens de dados lado a lado em
simultâneo com a funcionalidade de ecrã
dividido. Utilize o Apresentador por gestos
para manter a atenção da audiência e fazer
avançar suavemente as apresentações
diretamente a partir da imagem no ecrã
(não disponível no modelo EB-1780W).

Apresentações sem PC
LAN sem fios incorporada
Ecrã dividido
Espelhamento do ecrã
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Espaço de reunião

Versatilidade com
excelente conectividade
Leve imagens Full HD escaláveis e fantásticas em
grande ecrã para qualquer espaço de reunião.
Produza o tamanho de imagem perfeito para
o ambiente e ofereça, de forma fácil e intuitiva,
a partir do ecrã inicial uma série de conteúdos
a partir de uma gama de dispositivos.
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Série EB-2000
EB-2040, EB-2055, EB-2065, EB-2140W,
EB-2155W, EB-2165W, EB-2245U,
EB-2250U, EB-2255U, EB-2265U
EB-2265U

Projete imagens que se destacam

Ligue-se

HD-BaseT

Aumente a qualidade e a nitidez com
uma relação de contraste de 15.000:1 e
imagens Full HD. Partilhe detalhes e cores
ricas e realistas, quaisquer que sejam as
condições de iluminação, com resolução
até WUXGA para formatos maiores do que
o panorâmico que se ajustam facilmente
à maior parte do conteúdo dos portáteis.

Adicione conteúdo de alta definição com
2 portas HDMI, projete o conteúdo de
dispositivos pequenos no grande ecrã com
o suporte MHL e mantenha a simplificada
com Wi-Fi e conectividade de um cabo
HDBaseT e LAN. Ligue até 50 PCs com
o software Multi-PC, apresente sem fios
a partir de dispositivos iOS e Android
com a aplicação iProjection17 ou faça
o espelhamento do ecrã via Miracast18.

Tamanho de ecrã escalável
até 300" (762 cm)
5.500 lm, WUXGA Full HD
LAN sem fios
2 portas HDMI (1x MHL), HDBaseT
Apresentação em vários PCs e
funcionalidade de ecrã dividido
Correção automática Keystone e ajuste
ao ecrã
Espelhamento do ecrã
Duração da lâmpada até 10.000 horas
no modo Eco
Apresentador por gestos

Deixe os painéis planos para trás
Com uma imagem escalável de até 300"
(762 cm), as nossas soluções para espaços
de reunião ajustam-se facilmente a qualquer
espaço e proporcionam a cada participante
uma visão clara, detalhada e sem reflexos
da totalidade do ecrã

Projete facilmente imagens perfeitas
Configure e projete de forma rápida e fácil
com o ajuste ao ecrã e a ajuda a focagem
da correção automática Keystone. Esteja
preparado para começar com a função
de ligar automática quando liga o seu
dispositivo.

Assuma o controlo
Faça apresentações ainda mais inteligentes
e suaves com o Apresentador por gestos,
a funcionalidade avançada que permite
alterar os lados com gestos simples com
a mão, o que evita a interrupção das
apresentações para utilizar o comando
à distância ou as deslocações ao projetor.

Desfrute de total tranquilidade
Estes projetores são compactos,
duradouros e altamente fiáveis, com
uma duração da lâmpada até 10.000 horas
(no modo Eco) e contam com a extensão
da garantia CoverPlus365.

Gestão de dispositivos totalmente
integrada
Estes projetores são certificados pela
Crestron dada a facilidade de ligação
a qualquer rede doméstica ou empresarial
via Wi-Fi ou cabo Ethernet padrão.
Em seguida, os dispositivos podem ser
monitorizados, geridos e controlados
de forma totalmente integrada a partir
de qualquer dispositivo móvel ou portátil
preparado para a Web.
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Instalação

Apresentações poderosas
de grande impacto
Projete imagens de qualidade superior numa vasta gama de
grandes espaços muito iluminados com a nossa poderosa mas
económica Série EB-5500. Configure e ligue a uma vasta gama
de dispositivos e redes de forma fácil e rápida, e dê vida à sua
mensagem com imagens ricas e realistas, e ferramentas
de apresentação sofisticadas mas intuitivas.
Cumpra os orçamentos apertados

Projete imagens perfeitas

Estes projetores são muito económicos,
mas não deixam de oferecer especificações
avançadas para apresentações
profissionais. O custo total de propriedade
muito baixo resulta de um baixo preço de
aquisição e de lâmpadas eficientes, eficazes
e de longa duração que contam com uma
duração de 10.000 horas no modo Eco e
podem ser substituídas muito facilmente.

Produza imagens vívidas e plenas de cor
em grande ecrã de Alta definição que
são três vezes mais luminosas2 do que
os modelos DLP de 1 chip concorrentes
e ofereça aos membros da audiência uma
visão clara de cada detalhe num ecrã
escalável até 300" (762 cm). Melhore as
apresentações com funcionalidades como
a apresentação em ecrã dividido.

Faça apresentações mais avançadas
e com maior luminosidade

Estabeleça ligações

Transmita a sua mensagem de forma clara
numa grande diversidade de condições de
iluminação com 5.500 lm, e White e Colour
Light Output igualmente elevados. As
imagens são nítidas e realistas graças aos
melhoramentos na qualidade das cores
e dos brancos, bem como à melhoria
do contraste e da focagem.

Desfrute da facilidade de integração em
praticamente qualquer contexto de TI
com a conectividade avançada, incluindo
entradas HDMI duplas e conectividade de
cabo único HDBase-T, o que simplifica a
instalação ao transmitir vídeo e áudio Full
HD, e comandos de controlo através de
um único cabo CAT-6. Aumente ainda mais
a versatilidade com as funções de rede
e o adaptador USB sem fios opcional.

Resolução de

XGA
WUXGA
a
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Envolva os seus colegas

Simplifique a configuração

Série EB-5500

É muito fácil transmitir em fluxo filmes,
vídeos, fotografias e música Full HD a
1080p a partir de PCs e dispositivos móveis
Android diretamente para o projetor com
o espelhamento sem fios ponto a ponto
Miracast (indisponível no modelo EB-5510).
Qualquer que seja a origem, a tranquilidade
está garantida com a segurança sem fios
avançada que ajuda a manter as suas
informações seguras.

A integração é rápida e flexível, e é fácil
criar uma imagem uniforme perfeitamente
posicionada com a posição de lente central
e a ampla rotação da lente, bem como
com as funções de rotação da lente vertical
e horizontal e zoom de grande angular.

EB-5510, EB-5520W, EB-5530U

EB-5530U
5.500 lm, resolução até WUXGA
Conectividade sem fios Miracast18
Conectividade de cabo único HDBaseT
Maior duração da lâmpada de 10.000
horas no modo Eco
Melhoria das cores e brancos mais puros
Maior contraste e melhoria da focagem
Rotação da lente na vertical e horizontal
com zoom de grande angular
Baixo custo total de propriedade com
lâmpadas de substituição económicas
Duas ligações HDMI
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A nova geração
da apresentação
Altere a forma como faz as suas apresentações com a nossa
tecnologia de projeção laser. Veja a diferença com o primeiro
projetor laser 3LCD WUXGA com 12.000 lm do mundo19,
resolução Full HD e melhoramento 4K que realmente duplica
a resolução. Combine as imagens surpreendentes com uma
vasta gama de funcionalidades versáteis para que cada
reunião e apresentação seja memorável.
Projete imagens perfeitas

Sinta a diferença do laser

Série EB-L1000

Crie imagens poderosas em auditórios,
anfiteatros, galerias, centros comerciais
e muito mais. As nossas aclamadas
tecnologias de fonte de luz laser e 3LCD
permitem transmitir a mensagem, mesmo
em espaços com muita luz, em imagens
com cores três vezes mais luminosas
do que a concorrência2.

Combine uma qualidade e fiabilidade
surpreendentes com a nossa nova
fonte de luz laser e filtro avançado de
longa duração. O disco de fósforo
inorgânico e os painéis LCD produzem
imagens luminosas e vibrantes a par
de luminosidade e resistência ao calor
superiores. Isto resulta em 20.000 horas
ou mais de utilização sem manutenção para
desfrutar de total tranquilidade durante as
apresentações importantes.

EB-L1100U, EB-L1105U, EB-L1200U,
EB-L1300U, EB-L1405U, EB-L1500U,
EB-L1505U

Aumente a flexibilidade
Cause uma boa impressão com
funcionalidades inovadoras e ferramentas
de apresentação, desde a instalação flexível
a 360º, as lentes intermutáveis motorizadas
e a apresentação em ecrã dividido à função
de memória da lente que permite poupar
tempo e à câmara incorporada para uma
calibração da imagem consistente.
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Junte-se à revolução da qualidade
Dê um passo na direção do futuro graças
às apresentações com tecnologia de
melhoramento 4K, que melhora digitalmente
o conteúdo Full HD a 1080p para duplicar
eficazmente a resolução e melhorar
a textura, obter uma nitidez, luminosidade
e detalhes excecionais.

EB-L1300U
Revolucionária tecnologia de projeção
laser Epson
Luminosidade excecional até 8.000 lm
Tecnologia de melhoramento 4K
Correção da imagem com câmara
incorporada Duração do laser até
83.000 horas no modo personalizado
Funcionamento sem manutenção
até 30.000 hrs
Configuração simplificada e instalação
360º versátil
Vasta gama de lentes, incluindo a opção
de desvio nulo de ultracurta distância

Ligue-se
Configure e integre o projetor de forma
rápida e fácil com uma ampla gama de
entradas. O suporte de HD-SDI/HDBaseT
permite a transmissão de áudio e vídeo
Full HD via Ethernet, enquanto a entrada
3G-SDI no permite a projeção de imagens
totalmente descompactadas20.
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Modelo
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EB-1440Ui

EB-1450Ui

EB-1460Ui

Resolução

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

Relação de aspeto nativa

16:10

16:10

16:10

Colour Light Output
(lumens) normal/Eco

3.800 / 2.900

3.800 / 2.900

4.400 / 2.900

Relação de contraste

16.000:1

16.000:1

16.000:1

Duração da lâmpada/
laser (horas) normal/Eco

5000 / 10.000

5000 / 10.000

5000 / 10.000

Relação de projeção em
relação de aspeto nativa

0,27:1

0,27:1

0,27:1

Dimensões da imagem
escaláveis (diagonal)

70 - 100" (177,8 - 254 cm)

70 - 100" (177,8 - 254 cm)

70 - 100" (177,8 - 254 cm)

Zoom

Digital 1,35x

Digital 1,35x

Digital 1,35x

Keystone vertical
Keystone horizontal

Manual ±3°
Manual ±3

Manual ±3°
Manual ±3

Manual ±3°
Manual ±3

Rotação da lente

N/A

N/A

N/A

Saída de altifalante

16 W

16 W

16 W

Conectividade

Entrada VGA, Saída VGA,
2x HDMI, RCA composto,
2x USB tipo A, USB tipo B,
MHL (via HDMI 1), Saída
DVI, RS-232C, Entrada
remota com fios, Entrada
de sincronização, Saída
de sincronização

Entrada VGA, Saída VGA,
2x HDMI, RCA composto,
2x USB tipo A, USB tipo B,
MHL (via HDMI 1), Saída
DVI, RS-232C, Entrada
remota com fios, Entrada
de sincronização, Saída
de sincronização, Controlo
da unidade tátil

Entrada VGA, Saída VGA,
2x HDMI, RCA composto,
2x USB tipo A, USB tipo B,
MHL (via HDMI 1), Saída DVI,
RS-232C, Entrada remota
com fios, Entrada de
sincronização, Saída de
sincronização, Controlo da
unidade tátil, Espelhamento
de ecrã via Miracast

Conectividade de áudio

3x mini-entrada estéreo,
Mini-saída estéreo

3x mini-entrada estéreo,
Mini-saída estéreo

3x mini-entrada estéreo,
Mini-saída estéreo

Funcionamento em rede

LAN (RJ45) e unidade LAN
sem fios incluída

LAN (RJ45) e unidade LAN
sem fios incluída

LAN (RJ45) e unidade LAN
sem fios incluída

Soluções de software Epson

EasyMP Multi-PC
Projection, EasyMP Network
Projection, Aplicação
iProjection para iOS,
Android e Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC
Projection, EasyMP Network
Projection, Aplicação
iProjection para iOS,
Android e Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC
Projection, EasyMP Network
Projection, Aplicação
iProjection para iOS,
Android e Chromebooks,
EasyMP Network Monitor,
Easy Interactive Tools

Outras funcionalidades

Ecrã inicial, Ambiente
de trabalho remoto do
Windows, Funcionalidades
Transmitir e partilhar,
interatividade multiecrã,
modo de quadro branco
com suporte de reuniões
com exportação e partilha,
pesquisa automática de
fontes, silêncio A/V, Ecrã
dividido deslizante, Ecrã
USB 3 em 1, Cópia das
definições OSD, Regulação
automática da lâmpada,
Interatividade de duas
canetas, Calibração
automática, Modo de cor
DICOM, Painel de controlo
externo, Função de
programação, Apresentação
sem PC

Ecrã inicial, Ambiente
de trabalho remoto do
Windows, Funcionalidades
Transmitir e partilhar,
interatividade multiecrã,
modo de quadro branco
com suporte de reuniões
com exportação e partilha,
pesquisa automática de
fontes, silêncio A/V, Ecrã
dividido deslizante, Ecrã
USB 3 em 1, Cópia das
definições OSD, Regulação
automática da lâmpada,
Interatividade de duas
canetas e tátil, Calibração
automática, Modo de cor
DICOM, Painel de controlo
externo, Função de
programação,
Apresentações sem PC

Ecrã inicial, Ambiente
de trabalho remoto do
Windows, Funcionalidades
Transmitir e partilhar,
incluindo Espelhamento
do ecrã via Miracast,
interatividade multiecrã,
modo de quadro branco
com suporte de reuniões
com exportação e partilha,
pesquisa automática de
fontes, silêncio A/V, Ecrã
dividido deslizante, Ecrã
USB 3 em 1, Cópia das
definições OSD, Regulação
automática da lâmpada,
Interatividade de duas
canetas e tátil, Calibração
automática, Modo de cor
DICOM, Painel de controlo
externo, Função de
programação,
Apresentação sem PC

Ruído (dB) normal/Eco

35 / 28

35 / 28

35 / 28

Peso (kg)

8,4

8,4

8,5

Dimensões sem pés
(L x P x A mm)

474 x 447 x 164

474 x 447 x 164

474 x 447 x 164

Consumo energético
normal/Eco

401 W/334 W

401 W/334 W

490 W/400 W

Consumo energético em
repouso, com. desativada

0,5 W

0,5 W

0,5 W

Modelo

EB-1780W

EB-1781W

EB-1785W

EB-1795F

Resolução

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

1080p (1920 x 1080)

Relação de aspeto nativa

16:10

16:10

16:10

16:9

Colour Light Output
(lumens) normal/Eco

3.000 / 1.900

3.200 / 1.900

3.200 / 1.900

3.200 / 1.900

Relação de contraste

10.000:1

10.000:1

10.000:1

10.000:1

Duração da lâmpada/
laser (horas) normal/Eco

4000 / 7000

4000 / 7000

4000 / 7000

4000 / 7000

Relação de projeção em
relação de aspeto nativa

1,04 - 1,26:1

1,04 - 1,26:1

1,04 - 1,26:1

1,02 - 1,23:1

Dimensões da imagem
escaláveis (diagonal)

30 - 300" (76,2 - 762 cm)

30 - 300" (76,2 - 762 cm)

30 - 300" (76,2 - 762 cm)

30 - 300" (76,2 - 762 cm)

Zoom

Ótico 1,2x

Ótico 1,2x

Ótico 1,2x

Ótico 1,2x

Keystone vertical
Keystone horizontal

Automática ±30°
Manual ±30°

Automática ±30°
Automática ±20°

Automática ±30°
Automática ±20°

Automática ±30°
Automática ±20°

Rotação da lente

N/A

N/A

N/A

N/A

Saída de altifalante

1W

1W

1W

1W

Conectividade

Entrada VGA, RCA
composto, USB Tipo B,
USB Tipo A, HDMI

Entrada VGA, RCA
composto, USB Tipo B,
USB Tipo A, HDMI

Entrada VGA, RCA
composto, USB Tipo B,
USB Tipo A, HDMI

Entrada VGA, RCA
composto, USB Tipo B,
USB Tipo A, HDMI

Conectividade de áudio

Mini-entrada estéreo

Mini-entrada estéreo

Mini-entrada estéreo

Mini-entrada estéreo

Funcionamento em rede

LAN sem fios ativada

LAN sem fios ativada

LAN sem fios ativada

LAN sem fios ativada

Soluções de software Epson

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, Aplicação
iProjection para iOS,
Android e Chromebooks

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, Aplicação
iProjection para iOS,
Android e Chromebooks

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, Aplicação
iProjection para iOS,
Android e Chromebooks

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, Aplicação
iProjection para iOS,
Android e Chromebooks

Outras funcionalidades

Ecrã USB 3 em 1
ultraportátil, função de
silêncio A/V, modo de cor
DICOM SIM, Ecrã dividido,
Apresentação sem PC

Ecrã USB 3 em 1, Função
de silêncio A/V, Modo de
cor DICOM SIM, Ecrã
dividido, Apresentação
em PC, Ajuste de ecrã
automático e Focagem
automática, Correção
Keystone em tempo
real, Apresentador por
gestos, NFC

Ecrã USB 3 em 1, Função
de silêncio A/V, Modo de
cor DICOM SIM, Ecrã
dividido, Apresentação
em PC, Ajuste de ecrã
automático e Focagem
automática, Correção
Keystone em tempo real,
Apresentador por gestos,
NFC, Espelhamento de
ecrã via Miracast

Ecrã USB 3 em 1, Função
de silêncio A/V, Modo de
cor DICOM SIM, Ecrã
dividido, Apresentação
em PC, Ajuste de ecrã
automático e Focagem
automática, Correção
Keystone em tempo real,
Apresentador por gestos,
NFC, Espelhamento de
ecrã via Miracast

Ruído (dB) normal/Eco

39 / 30

39 / 30

39 / 30

39 / 30

Peso (kg)

1,8

1,8

1,8

1,8

Dimensões sem pés
(L x P x A mm)

292 x 213 x 44

292 x 213 x 44

292 x 213 x 44

292 x 213 x 44

Consumo energético
normal/Eco

277 W/200 W

295 W/208 W

295 W/208 W

295 W/208 W

Consumo energético em
repouso, com. desativada

0,34 W

0,34 W

0,34 W

0,34 W
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Modelo

EB-2040

EB-2055

EB-2065

EB-2140W

EB-2155W

Resolução

XGA (1024 x 768)

XGA (1024 x 768)

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

WXGA (1280 x 800)

Relação de aspeto nativa

4:3

4:3

4:3

16:10

16:10

Colour Light Output
(lumens) normal/Eco

4.200 / 2.700

5.000 / 3.800

5.500 / 3.800

4.200 / 2.700

5.000 / 3.600

Relação de contraste

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

Duração da lâmpada/
laser (horas) normal/Eco

5000 / 10.000

5000 / 10.000

5000 / 10.000

5000 / 10.000

5000 / 10.000

Relação de projeção em
relação de aspeto nativa

1,38 - 2,24:1

1,38 - 2,24:1

1,38 - 2,24:1

1,38 - 2,24:1

1,38 - 2,24:1

Dimensões da imagem
escaláveis (diagonal)

30 - 300" (76,2 - 762 cm)

30 - 300" (76,2 - 762 cm)

30 - 300" (76,2 - 762 cm)

29 - 280" (73,66 - 711,2 cm) 29 - 280" (73,66 - 711,2 cm)

Zoom

Ótico 1,6x

Ótico 1,6x

Ótico 1,6x

Ótico 1,6x

Ótico 1,6x

Keystone vertical
Keystone horizontal

Automática ±30°
Manual ±30°

Automática ±30°
Automática ±20°

Automática ±30°
Automática ±20°

Automática ±30°
Manual ±30°

Automática ±30°
Automática ±20°

Rotação da lente

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Saída de altifalante

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Conectividade

2x entrada VGA, Saída VGA,
2x HDMI, RCA composto,
USB tipo A, USB tipo B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

2x entrada VGA, Saída VGA,
2x HDMI, RCA composto,
USB tipo A, USB tipo B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

2x entrada VGA, Saída VGA,
2x HDMI, RCA composto,
USB tipo A, USB tipo B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

2x entrada VGA, Saída VGA,
2x HDMI, RCA composto,
USB tipo A, USB tipo B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

2x entrada VGA, Saída VGA,
2x HDMI, RCA composto,
USB tipo A, USB tipo B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

Conectividade de áudio

Entrada par RCA,
2x mini-entrada estéreo,
Mini-saída estéreo

Entrada par RCA,
2x mini-entrada estéreo,
Mini-saída estéreo

Entrada par RCA,
2x mini-entrada estéreo,
Mini-saída estéreo

Entrada par RCA,
2x mini-entrada estéreo,
Mini-saída estéreo

Entrada par RCA,
2x mini-entrada estéreo,
Mini-saída estéreo

Funcionamento em rede

LAN (RJ45) e unidade LAN
sem fios opcional

LAN (RJ45) e unidade LAN
sem fios incluída

LAN (RJ45) e unidade LAN
sem fios incluída

LAN (RJ45) e unidade LAN
sem fios opcional

LAN (RJ45) e unidade LAN
sem fios incluída

Soluções de software Epson

EasyMP Multi-PC
Projection, Aplicação
iProjection para iOS,
Android e Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC
Projection, Aplicação
iProjection para iOS,
Android e Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC
Projection, Aplicação
iProjection para iOS,
Android e Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC
Projection, Aplicação
iProjection para iOS,
Android e Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC
Projection, Aplicação
iProjection para iOS,
Android e Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

Outras funcionalidades

Ecrã inicial, Silêncio A/V,
ajuste de ecrã, Ecrã dividido,
Função de ligar automática,
Modo de cor DICOM, DCDi
por Faroudja, Função de
programação, Quick Corner,
Apresentação sem PC, Ecrã
USB 3 em 1, Apresentação
sem PC

Ecrã inicial, Apresentador
por gestos, Silêncio A/V,
Ajuste de ecrã, Ecrã dividido,
Função de ligar automática,
Modo de cor DICOM, DCDi
por Faroudja, Função de
programação, Ajuda de
focagem, Correção Keystone
em tempo real, Quick
Corner, Apresentação sem
PC, Ecrã USB 3 em 1,
Apresentação sem PC,
Conectividade Transmitir
e partilhar

Ecrã inicial, Apresentador
por gestos, Silêncio A/V,
Ajuste de ecrã, Ecrã
dividido, Função de ligar
automática, Modo de cor
DICOM, DCDi por Faroudja,
Função de programação,
Ajuda de focagem,
Correção Keystone em
tempo real, Quick Corner,
Apresentação sem PC, Ecrã
USB 3 em 1, Apresentação
sem PC, Conectividade
Transmitir e partilhar

Ecrã inicial, Silêncio A/V,
ajuste de ecrã, Ecrã
dividido, Função de ligar
automática, Modo de cor
DICOM, DCDi por Faroudja,
Função de programação,
Quick Corner, Apresentação
sem PC, Ecrã USB 3 em 1,
Apresentação sem PC

Ecrã inicial, Apresentador
por gestos, Silêncio A/V,
Ajuste de ecrã, Ecrã
dividido, Função de ligar
automática, Modo de cor
DICOM, DCDi por Faroudja,
Função de programação,
Ajuda de focagem,
Correção Keystone em
tempo real, Quick Corner,
Apresentação sem PC, Ecrã
USB 3 em 1, Apresentação
sem PC, Conectividade
Transmitir e partilhar

Ruído (dB) normal/Eco

37 / 28

39 / 29

37 / 29

37 / 29

39 / 29

Peso (kg)

4,2

4,3

4,4

4,2

4,3

Dimensões sem pés
(L x P x A mm)

377 x 291 x 101

377 x 291 x 101

377 x 291 x 101

377 x 291 x 101

377 x 291 x 101

Consumo energético
normal/Eco

316 W/228 W

405 W/323 W

425 W/323 W

316 W/228 W

405 W/323 W

Consumo energético em
repouso, com. desativada

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

EB-2165W

EB-2245U

EB-2250U

EB-2255U

EB-2265U

WXGA (1280 x 800)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

16:10

16:10

16:10

16:10

16:10

5.500 / 3.800

4.200 / 3.100

5.000 / 3.800

5.000 / 3.800

5.500 / 3.800

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

5000 / 10.000

5000 / 10.000

5000 / 10.000

5000 / 10.000

5000 / 10.000

1,38 - 2,28:1

1,57 - 2,58:1

1,38 - 2,28:1

1,38 - 2,28:1

1,38 - 2,28:1

30 - 300”

45 - 260" (114,3 - 660,4 cm) 50 - 300" (127 - 762 cm)

50 - 300" (127 - 762 cm)

50 - 300" (127 - 762 cm)

Ótico 1,6x

Ótico 1,6x

Ótico 1,6x

Ótico 1,6x

Ótico 1,6x

Automática ±30°
Automática ±20°

Automática ±30°
Automática ±20°

Automática ±30°
Automática ±20°

Automática ±30°
Automática ±20°

Automática ±30°
Automática ±20°

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

HDBaseT, 2x entrada VGA,
Saída VGA, 2x HDMI, RCA
composto, USB tipo A,
USB tipo B, RS-232C,
MHL (via HDMI 1), Miracast

2x entrada VGA, Saída VGA,
2x HDMI, RCA composto,
USB tipo A, USB tipo B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

2x entrada VGA, Saída VGA,
2x HDMI, RCA composto,
USB tipo A, USB tipo B,
RS-232C, MHL (via HDMI 1)

2x entrada VGA, Saída VGA,
2x HDMI, RCA composto,
USB tipo A, USB tipo B,
RS-232C, MHL (via
HDMI 1), Miracast

HDBaseT, 2x entrada VGA,
Saída VGA, 2x HDMI, RCA
composto, USB tipo A,
USB tipo B, RS-232C,
MHL (via HDMI 1), Miracast

Entrada par RCA,
2x mini-entrada estéreo,
Mini-saída estéreo

Entrada par RCA,
2x mini-entrada estéreo,
Mini-saída estéreo

Entrada par RCA,
2x mini-entrada estéreo,
Mini-saída estéreo

Entrada par RCA,
2x mini-entrada estéreo,
Mini-saída estéreo

Entrada par RCA,
2x mini-entrada estéreo,
Mini-saída estéreo

LAN (RJ45) e unidade LAN
sem fios incluída

LAN (RJ45) e unidade LAN
sem fios incluída

LAN (RJ45) e unidade LAN
sem fios opcional

LAN (RJ45) e unidade LAN
sem fios incluída

LAN (RJ45) e unidade LAN
sem fios incluída

EasyMP Multi-PC
Projection, Aplicação
iProjection para iOS,
Android e Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC
Projection, Aplicação
iProjection para iOS,
Android e Chromebooks,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
Aplicação iProjection
para iOS, Android e
Chromebooks, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
Aplicação iProjection
para iOS, Android e
Chromebooks, EasyMP
Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
Aplicação iProjection
para iOS, Android e
Chromebooks, EasyMP
Network Monitor

Ecrã inicial, Apresentador
por gestos, Espelhamento
do ecrã via Miracast,
Silêncio A/V, Ajuste de ecrã,
Ecrã dividido, Função de
ligar automática, Modo
de cor DICOM, DCDi
por Faroudja, Função
de programação, Ajuda
de focagem, Correção
Keystone em tempo real,
Quick Corner, Apresentação
sem PC, Ecrã USB 3 em 1,
Apresentação sem PC,
Conectividade Transmitir
e partilhar

Ecrã inicial, Apresentador
por gestos, Silêncio A/V,
Ajuste de ecrã, Ecrã
dividido, Função de ligar
automática, Modo de cor
DICOM, DCDi por Faroudja,
Função de programação,
Ajuda de focagem,
Correção Keystone em
tempo real, Quick Corner,
Apresentação sem PC, Ecrã
USB 3 em 1, Apresentação
sem PC, Conectividade
Transmitir e partilhar

Ecrã inicial, Apresentador
por gestos, Silêncio A/V,
Ajuste de ecrã, Ecrã
dividido, Função de ligar
automática, Modo de cor
DICOM, DCDi por Faroudja,
Função de programação,
Ajuda de focagem,
Correção Keystone em
tempo real, Quick Corner,
Apresentação sem PC, Ecrã
USB 3 em 1, Apresentação
sem PC, Conectividade
Transmitir e partilhar
(opcional)

Ecrã inicial, Apresentador
por gestos, Espelhamento
do ecrã via Miracast,
Silêncio A/V, Ajuste de ecrã,
Ecrã dividido, Função de
ligar automática, Modo
de cor DICOM, DCDi
por Faroudja, Função
de programação, Ajuda
de focagem, Correção
Keystone em tempo real,
Quick Corner, Apresentação
sem PC, Ecrã USB 3 em 1,
Apresentação sem PC,
Conectividade Transmitir
e partilhar

Ecrã inicial, Apresentador
por gestos, Espelhamento
do ecrã via Miracast,
Silêncio A/V, Ajuste de ecrã,
Ecrã dividido, Função de
ligar automática, Modo
de cor DICOM, DCDi
por Faroudja, Função
de programação, Ajuda
de focagem, Correção
Keystone em tempo real,
Quick Corner, Apresentação
sem PC, Ecrã USB 3 em 1,
Apresentação sem PC,
Conectividade Transmitir
e partilhar

39 / 29

37 / 29

39 / 29

39 / 29

39 / 29

4,6

4,6

4,6

4,7

4,7

377 x 291,5 x 110

377 x 291,5 x 110

377 x 291,5 x 110

377 x 291,5 x 110

377 x 291,5 x 110

405 W/323 W

405 W/323 W

405 W/323 W

405 W/323 W

425 W/323 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W
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Modelo

EB-5510

EB-5520W

EB-5530U

EB-L1100U

EB-L1105U

Resolução

XGA (1024 x 768)

WXGA (1280 x 800)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

Relação de aspeto nativa

4:3

16:10

16:10

16:10

16:10

Colour Light Output
(lumens) normal/Eco

5.500 / 3.700

5.500 / 3.700

5.500 / 3.700

6.000 / 4.200

6.000 / 4.200

Relação de contraste

15.000:1

15.000:1

15.000:1

2.500.000:1

2.500.000:1

Duração da lâmpada/
laser (horas) normal/Eco

5000 / 10.000

5000 / 10.000

5000 / 10.000

20.000 / 30.000

20.000 / 30.000

Relação de projeção em
relação de aspeto nativa

1,27 - 2,59:1

1,26 - 2,30:1

1,26 - 2,3:1

1,44 - 2,32

1,44 - 2,32

Dimensões da imagem
escaláveis (diagonal)

50 - 300" (127 - 762 cm)

50 - 300" (127 - 762 cm)

50 - 300" (127 - 762 cm)

50 - 300" (127 - 762 cm)

50 - 300" (127 - 762 cm)

Zoom

Ótico 2x

Ótico 1,8x

Ótico 1,8x

Ótico 1,6x

Ótico 1,6x

Keystone vertical
Keystone horizontal

Manual ±30°
Manual ±30°

Manual ±30°
Manual ±30°

Manual ±30°
Manual ±30°

Manual ±45°
Manual ±30°

Manual ±45°
Manual ±30

Rotação da lente

± 58% Vertical
± 38% Horizontal

± 50% Vertical
± 10% Horizontal

± 50% Vertical
± 10% Horizontal

± 67% Vertical
± 30% Horizontal

± 67% Vertical
± 30% Horizontal

Saída de altifalante

10 W

10 W

10 W

10 W

10 W

Conectividade

Entrada VGA, Saída VGA,
5-BNC, HDMI 2x,
RS-232C, Entrada de
comando remoto com fios

Entrada VGA, Saída VGA,
5-BNC, 2x HDMI,
RS-232C, Entrada de
comando remoto com fios,
HDBaseT, Espelhamento de
ecrã via Miracast, USB 2.0
Tipo A, USB 2.0 Tipo B
(Apenas para assistência)

Entrada VGA, Saída VGA,
5-BNC, 2x HDMI,
RS-232C, Entrada de
comando remoto com fios,
HDBaseT, Espelhamento de
ecrã via Miracast, USB 2.0
Tipo A, USB 2.0 Tipo B
(Apenas para assistência)

HDBaseT, Entrada BNC,
Entrada HDMI, Entrada
DVI, Saída VGA, Entrada
VGA, Interface Ethernet
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS-232C

HDBaseT, Entrada BNC,
Entrada HDMI, Entrada
DVI, Saída VGA, Entrada
VGA, Interface Ethernet
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS-232C

Conectividade de áudio

2x mini-entrada estéreo,
Mini-saída estéreo

2x mini-entrada estéreo,
Mini-saída estéreo

2x mini-entrada estéreo,
Mini-saída estéreo

3x mini-entrada estéreo,
Mini-saída estéreo

3x mini-entrada estéreo,
Mini-saída estéreo

Funcionamento em rede

LAN (RJ45) e unidade LAN
sem fios opcional

LAN (RJ45) e unidade LAN
sem fios opcional

LAN (RJ45) e unidade LAN
sem fios opcional

LAN (RJ45) e unidade LAN
sem fios opcional

LAN (RJ45) e unidade LAN
sem fios opcional

Soluções de software Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, Aplicação
iProjection para iOS,
Android e Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, Aplicação
iProjection para iOS,
Android e Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, Aplicação
iProjection para iOS,
Android e Chromebooks

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, aplicação
iProjection para iOS,
Android e Chromebooks,
controlo da Web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, aplicação
iProjection para iOS,
Android e Chromebooks,
controlo da Web

Outras funcionalidades

Ecrã dividido digital, Função
de programação, Modo
de cor DICOM, Bloqueio
de rotação da lente, Quick
corner, Correção de arco,
Proteção do cabo incluída

Ecrã dividido digital, Função
de programação, Modo
de cor DICOM, Bloqueio
de rotação da lente, Quick
corner, Correção de arco,
Proteção do cabo incluída

Ecrã dividido digital, Função
de programação, Modo
de cor DICOM, Bloqueio
de rotação da lente, Quick
corner, Correção de arco,
Proteção do cabo incluída

Fonte de luz laser dupla,
Opções de lentes
permutáveis, incluindo
lentes UST com desvio nulo,
Zoom elétrico, Focagem
e rotação da lente, Ecrã
dividido, Correção de
pontos, Correção de
superfície curva e esquina,
Memória da lente, Câmara
integrada para calibração
da cor, Melhoramento 4K,
Instalação 360°, Edge
blending, Projeção vertical

Fonte de luz laser dupla,
Opções de lentes
permutáveis, incluindo
lentes UST com desvio nulo,
Zoom elétrico, Focagem
e rotação da lente, Ecrã
dividido, Correção de
pontos, Correção de
superfície curva e esquina,
Memória da lente, Câmara
integrada para calibração
da cor, Melhoramento 4K,
Instalação 360°, Edge
blending, Projeção vertical

Ruído (dB) normal/Eco

38 / 28

38 / 28

38 / 28

34 / 28

34 / 28

Peso (kg)

6,7

6,9

6,9

20,1

20,1

Dimensões sem pés
(L x P x A mm)

472 x 354 x 134

472 x 354 x 134

472 x 354 x 134

586 x 492 x 211

586 x 492 x 211

Consumo energético
normal/Eco

411 W/309 W

411 W/309 W

411 W/309 W

454 W/313 W

454 W/313 W

Consumo energético em
repouso, com. desativada

0,34 W

0,34 W

0,47 W

0,5 W

0,5 W

Modelo

EB-L1200U

EB-L1300U

EB-L1405U

EB-L1500U

EB-L1505U

Resolução

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

WUXGA (1920 x 1200)

Relação de aspeto nativa

16:10

16:10

16:10

16:10

16:10

Colour Light Output
(lumens) normal/Eco

7.000 / 4.900

8.000 / 5.600

8.000 / 5.600

12.000 / 8.400

12.000 / 8.400

Relação de contraste

2.500.000:1

2.500.000:1

2.500.000:1

2.500.000:1

2.500.000:1

Duração da lâmpada/
laser (horas) normal/Eco

20.000 / 30.000

20.000 / 30.000

20.000 / 30.000

20.000 / 30.000

20.000 / 30.000

Relação de projeção em
relação de aspeto nativa

1,44 - 2,32

1,44 - 2,32

1,44 - 2,32

1,57 - 2,56

1,57 - 2,56

Dimensões da imagem
escaláveis (diagonal)

50 - 300" (127 - 762 cm)

50 - 300" (127 - 762 cm)

50 - 300" (127 - 762 cm)

60 - 500" (152,4 - 1270 cm)

60 - 500" (152,4 - 1270 cm)

Zoom

Ótico 1,6x

Ótico 1,6x

Ótico 1,6x

Ótico 1,6x

Ótico 1,6x

Keystone vertical
Keystone horizontal

Manual ±45°
Manual ±30°

Manual ±45°
Manual ±30°

Manual ±45°
Manual ±30°

Manual ±45°
Manual ±30

Manual ±45°
Manual ±30

Rotação da lente

± 67% Vertical
± 30% Horizontal

± 67% Vertical
± 30% Horizontal

± 67% Vertical
± 30% Horizontal

± 60% Vertical
± 18% Horizontal

± 60% Vertical
± 18% Horizontal

Saída de altifalante

10 W

10 W

N/A

N/A

N/A

Conectividade

HDBaseT, Entrada BNC,
Entrada HDMI, Entrada
DVI, Saída VGA, Entrada
VGA, Interface Ethernet
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS-232C

HDBaseT, Entrada BNC,
Entrada HDMI, Entrada
DVI, Saída VGA, Entrada
VGA, Interface Ethernet
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS-232C

HDBaseT, Entrada BNC,
Entrada HDMI, Entrada DVI,
Saída VGA, Entrada VGA,
Interface Ethernet (100
Base-TX/10 Base-T),
RS-232C, HD-SDI

HDBaseT, Entrada BNC,
Entrada HDMI, Entrada DVI,
Saída VGA, Entrada VGA,
Interface Ethernet (100
Base-TX/10 Base-T),
RS-232C, HD-SDI

HDBaseT, Entrada BNC,
Entrada HDMI, Entrada DVI,
Saída VGA, Entrada VGA,
Interface Ethernet (100
Base-TX/10 Base-T),
RS-232C, HD-SDI

Conectividade de áudio

3x mini-entrada estéreo,
Mini-saída estéreo

3x mini-entrada estéreo,
Mini-saída estéreo

3x mini-entrada estéreo,
Mini-saída estéreo

3x mini-entrada estéreo,
Mini-saída estéreo

3x mini-entrada estéreo,
Mini-saída estéreo

Funcionamento em rede

LAN (RJ45) e unidade LAN
sem fios opcional

LAN (RJ45) e unidade LAN
sem fios opcional

LAN (RJ45) e unidade LAN
sem fios opcional

LAN (RJ45) e unidade LAN
sem fios opcional

LAN (RJ45) e unidade LAN
sem fios opcional

Soluções de software Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, aplicação
iProjection para iOS,
Android e Chromebooks,
controlo da Web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, aplicação
iProjection para iOS,
Android e Chromebooks,
controlo da Web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, aplicação
iProjection para iOS,
Android e Chromebooks,
controlo da Web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplicação iProjection
para iOS, Android e
Chromebooks, controlo
da Web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplicação iProjection
para iOS, Android e
Chromebooks, controlo
da Web

Outras funcionalidades

Fonte de luz laser dupla,
Opções de lentes
permutáveis, incluindo
lentes UST com desvio nulo,
Zoom elétrico, Focagem
e rotação da lente, Ecrã
dividido, Correção de
pontos, Correção de
superfície curva e esquina,
Memória da lente, Câmara
integrada para calibração
da cor, Melhoramento 4K,
Instalação 360°, Edge
blending, Projeção vertical

Fonte de luz laser dupla,
Opções de lentes
permutáveis, incluindo
lentes UST com desvio nulo,
Zoom elétrico, Focagem
e rotação da lente, Ecrã
dividido, Correção de
pontos, Correção de
superfície curva e esquina,
Memória da lente, Câmara
integrada para calibração
da cor, Melhoramento 4K,
Instalação 360°, Edge
blending, Projeção vertical

Fonte de luz laser dupla,
Opções de lentes
permutáveis, incluindo
lentes UST com desvio nulo,
Zoom elétrico, Focagem
e rotação da lente, Ecrã
dividido, Correção de
pontos, Correção de
superfície curva e esquina,
Memória da lente, Câmara
integrada para calibração
da cor, Melhoramento 4K,
Instalação 360°, Edge
blending, Projeção vertical

Fonte de luz laser dupla,
Opções de lentes
permutáveis, Zoom elétrico,
Focagem e rotação da lente,
Ecrã dividido, Correção
de pontos, Correção de
superfície curva e esquina,
Memória da lente, Câmara
integrada para calibração
da cor, Melhoramento 4K,
Instalação 360°, Edge
blending, Projeção vertical

Fonte de luz laser dupla,
Opções de lentes
permutáveis, Zoom elétrico,
Focagem e rotação da lente,
Ecrã dividido, Correção
de pontos, Correção de
superfície curva e esquina,
Memória da lente, Câmara
integrada para calibração
da cor, Melhoramento 4K,
Instalação 360°, Edge
blending, Projeção vertical

Ruído (dB) normal/Eco

34 / 28

35 / 29

35 / 29

37 / 30

37 / 30

Peso (kg)

20,6

20,7

20,6

20,6

20,6

Dimensões sem pés
(L x P x A mm)

586 x 492 x 211

586 x 492 x 211

586 x 492 x 211

586 x 492 x 211

586 x 492 x 211

Consumo energético
normal/Eco

566 W/384 W

625 W/417 W

625 W/417 W

908 W/597 W

908 W/597 W

Consumo energético em
repouso, com. desativada

0,5 W

0,5 W

0,5 W

0,5 W

0,5 W
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Conectividade
2 Porta HDBaseT (HDBaseT)

11 	Porta de saída de monitor
(Mini D-Sub de 15 pinos)

3 DVI

12 Saída áudio

4 Porta de entrada HDMI

13 Porta de entrada BNC (5BNC)

5 Porta de serviço

14 Porta RS-232C (Mini-D-Sub de 9 pinos)

6 Saída de monitor SDI

15 USB Tipo A

7 	3G-SDI (EB-L1505/L1500/L1405,
EB-L25000U, EB-Z10000U/Z10005U)

16 USB Tipo B

8 Porta remota (mini-estéreo)

18 S-Vídeo

9 Entrada de áudio

19 USB Tipo A para rede sem fios opcional

10 	Porta de entrada PC
(Mini D-Sub de 15 pinos)

20 Saída DVI (quadro branco)

1 Porta LAN (RJ45: 100Base-TX)

17 Entrada de vídeo composto

21 Entrada/saída de sincronização

Série EB-1400
21

10

8 19 14

15

11 17

12 20

16 9 1

4

4

9

É mostrado o modelo EB-1460Ui

Série EB-1700

17

10

16

É mostrado o modelo EB-1795F
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15

4

9

Série EB-2000
16 9

1

12 4

4

2

É mostrado o modelo EB-2265U
10

Série EB-5500

14

10

1

10

11

2

4

11

9

12

4

13

5

14

8

É mostrado o modelo EB-5530U

Série EB-L1000
1

2

3

9 10 9

5

4

11 12

9

6

13 14

8

É mostrado o modelo EB-L1505U
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Acessórios para uma vasta gama de aplicações
Cada ambiente e cada apresentação são únicos, pelo que oferecemos
uma vasta gama de acessórios para ir exatamente ao encontro das suas
necessidades. Desde filtros, lâmpadas e montagens no teto a ecrãs e
lentes, facilitamos a adaptação do seu pacote de projetor para se ajustar
ao seu ambiente ou audiência.

Lâmpadas originais Epson

Montagem no teto

Garanta as melhores, mais luminosas
e mais consistentes imagens durante mais
tempo com as lâmpadas originais Epson.
São fabricadas e enviadas ao abrigo
de rigorosos sistemas de controlo de
qualidade que garantem a melhor qualidade
de imagem, maximizam a fiabilidade,
minimizam a manutenção e asseguram
uma cobertura da garantia completa
e permanente.

Encaixe o seu projetor na perfeição ao
local pretendido e assegure a fiabilidade,
a segurança e a proteção com as nossas
montagens à medida.

Adaptador LAN sem fios ELPAP10

Altifalantes ELPSP02

Faça apresentações rápidas e seguras sem
fios através do Multi-PC Projection ou da
aplicação Epson iProjection com a ajuda
deste adaptador USB fácil de utilizar.

Estes altifalantes compactos incluem áudio
poderoso em qualquer solução de espaço
de reuniões.

Série EB-1700 (ELPMB23/ELPPT01)
Série EB-2000 (ELPMB23)
Série EB-5500 (ELPMB22/ELPMB30)
Série EB-L1000 - montagem no teto
(ELPMB47/ ELPMB48)

1
2

Inquérito realizado pela Futuresource Consulting Limited para o período de 2001 a 2015. / 2Luminosidade cromática (Colour Light Output)
medida de acordo com a IDMS 15.4. A luminosidade cromática varia consoante as condições de utilização. Projetores Epson 3LCD
Profissionais e para Educação líderes comparados com os projetores DLP de um chip líderes, com base nos dados NPD de junho de 2013
a maio de 2014 e nos dados da PMA Research do 1º ao 3º trimestre de 2013. Para mais informações, visite www.epson.pt/clo /
3
Epson. / 4Quadro branco vendido pela Sommers & Jenkins. / 5Crowne Plaza. / 6Aberdeen Research. / 7Microsoft Office PPC. /
8
Cornell University / 9IDC. / 10Gensler 2013 Workplace Study. / 11IBM. / 12Jigsaw24. / 13Kinvey. / 14Information Week State of Unified
Communications Report 2014. / 15Nem todas as ofertas da garantia estão disponíveis para todos os países. Contacte o apoio ao cliente
local Epson. / 16Funcionalidade tátil não disponível em todos os modelos / 17Necessita da aplicação iProjection e de uma ligação à Internet –
compatível apenas com dispositivos IOS e Android, poderão ser aplicáveis limites à partilha de ficheiros. / 18Miracast™ está disponível
em determinados dispositivos que suportam Android 4.2+ e Microsoft Windows 8.1+. Intel® WiDi requer um sistema compatível com
Intel® WiDi com o Microsoft Windows 7+. / 19O EB-L1505U/EB-L1500U é o primeiro e único projetor laser 3LCD WUXGA de 12.000 lm
no mercado em dezembro de 2015. / 20Não está disponível em todos os produtos, verifique a especificação nas páginas 24–29.
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Para mais informações, contacte o seu representante Epson local ou visite www.epson.pt
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)

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.
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