Soluţii de afişare pentru corporaţii

Stabiliţi standardul
pentru mediile de
afaceri moderne
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Adăugaţi posibilităţi de colaborare
şi conectare la spaţiile destinate
conferinţelor
Redefiniţi prezentările din corporaţii cu proiectoare care oferă
imagini perfecte pentru ecrane mari şi facilitează transmiterea
mesajelor în orice spaţiu pentru conferinţe, în săli de consilii
sau amfiteatre. Spre deosebire de ecranele plate,
proiectoarele noastre oferă o dimensiune scalabilă a imaginii
pentru publicul dvs. şi afişează fiecare detaliu cu luminozitate
şi culoare oriunde aţi prezenta.
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Dimensiunea de afişare contează

Conectaţi şi prezentaţi

Afişaţi fiecare detaliu cu imagini de până
la 500", care sunt luminoase, lipsite de
străluciri, odihnitoare pentru ochi şi vizibile
în mod clar de oriunde din încăpere. Spre
deosebire de ecranele plate, dimensiunea
ecranului nu este fixă. În loc să măriţi
imaginea şi să pierdeţi conţinut, puteţi pur
şi simplu să măriţi suprafaţa de proiecţie.
Aceste proiectoare sunt, de asemenea,
uşoare, compacte şi portabile, simplificând
instalarea.

Începeţi imediat prezentările cu ajutorul
proiectoarelor Epson şi eliminaţi frustrările
şi întârzierile cauzate de problemele de
configurare şi compatibilitate. Conectaţi
dispozitive şi partajaţi conţinut rapid şi uşor
şi implicaţi pe toată lumea atât în cadrul
conferinţelor, cât şi de la distanţă, prin reţea,
cu ajutorul strategiilor BYOD (Bring Your
own Device - utilizaţi propriul dispozitiv) şi
Comunicaţii unificate (UC).

Culori realiste

Soluţii interactive

Proiectaţi imagini vibrante şi captivante cu
rezoluţii până la Full HD chiar şi în încăperi
foarte luminoase, prin intermediul tehnologiei
Epson 3LCD. Motorul optic al panoului
3LCD care se află la baza fiecărui proiector
Epson combină rezoluţia superioară şi
rapoartele mari de contrast care oferă culori
vibrante şi o luminozitate de trei ori mai mare
decât în cazul proiectoarelor DLP cu 1 cip2.
Pe scurt, cu proiectoarele Epson puteţi
crea constant imagini pline de viaţă, care
captivează şi inspiră publicul, indiferent de
subiect.

Soluţiile Epson pentru conferinţe aduc în
acelaşi loc oamenii, locurile şi informaţiile
pentru a adăuga eficienţă şi interactivitate
companiei dvs. Spaţiile pentru conferinţe
au evoluat pentru a integra beneficiile
tehnologiei, cu posibilităţi simple şi eficiente
de partajare a informaţiilor de pe aproape
orice dispozitiv şi cu o interactivitate
îmbunătăţită, care transformă conferinţele
în conversaţii productive.
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Creaţi dimensiunea optimă de ecran
pentru a reproduce experienţa de tip
desktop pentru toată lumea.

Afişaj de 60"

Afişajul de 60" oferă
o experienţă de
monitor de 14"

500"
dimensiune de
afişare modele
neinteractive
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Dimensiunea de ecran ideală de fiecare
dată

100"

Afişaj de

Afişajul de 100" oferă o experienţă
de monitor de 25,2"
În baza unei încăperi cu dimensiunea
de 4x3 metri

Imaginile noastre sunt clare şi scalabile până
la 100" pe modelele interactive şi până la
500" pe cele instalabile şi, foarte important,
afişează întotdeauna tot conţinutul. Ecranele
plate vă oferă o singură dimensiune de
ecran plus o opţiune de zoom – atât.
Proiectoarele noastre vă oferă o serie de
dimensiuni scalabile de ecran potrivite
pentru diferite spaţii pentru conferinţe, săli
de consiliu şi chiar pentru spaţii mai mari,
precum amfiteatrele.

Afişaţi un mesaj clar
Beneficiaţi de comunicaţii de viitor pentru
birou cu imagini excepţionale care
captivează orice public, implicându-l în
conferinţă. Dimensiunea de ecran care
reproduce experienţa unui computer
desktop contribuie la îmbunătăţirea clarităţii
şi lizibilităţii şi captivează publicul, care poate
vedea din orice poziţie.

Valoare adăugată, soluţie
multifuncţională

Imagini superbe, fără restricţii
Indiferent de dimensiunea imaginilor, vă
puteţi baza pe o calitate excelentă, cu
rezoluţie până la Full HD WUXGA, chiar şi
în medii spaţioase şi luminoase. Cu culori
vibrante, pline de viaţă, detalii superbe şi cu
un efect de pixelare mult mai redus decât
în cazul ecranelor plate. De asemenea, pe
ecran nu există restricţii în ceea ce priveşte
unghiurile de vizualizare, unghiuri moarte
sau străluciri, motiv pentru care prezentările
pot fi vizualizate de un public numeros.

Proiectoarele noastre vă oferă mult mai
mult decât o imagine fantastică pe un ecran
mare. Pentru o fracţiune din preţul unui
ecran plat de 80", puteţi acum să creaţi o
soluţie de prezentare multifuncţională cu
toate capacităţile ecranelor, tablelor albe
şi flipchart-urilor. Proiectoarele noastre
sunt, de asemenea, mult mai uşoare, mai
compacte, mai robuste şi mai durabile
decât ecranele plate, facilitând transportul
şi reducând costurile de instalare.

Oferiţi tuturor aceeaşi oportunitate de a partaja şi de a se implica, prin
intermediul unei dimensiuni ideale de ecran pentru spaţiul dvs. de şedinţă.

65''

70''

100''

În baza unei încăperi tipice cu lungimea de 6 metri

Dimensiunea de afişare
contează
O dimensiune corectă de ecran pentru încăpere poate face
diferenţa în ceea ce priveşte nivelurile de concentrare, implicare
şi înţelegere. Spre deosebire de ecranele plate, proiectoarele
noastre oferă imagini scalabile care se potrivesc în orice
încăpere şi oferă tuturor posibilitatea de a vedea perfect,
reproducând experienţa de pe un computer desktop fără
să se piardă conţinut, calitate sau detalii, indiferent de unghi.
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Conectivitate şi prezentări
perfecte
Tehnologiile de comunicaţii sunt esenţiale pentru orice companie
de succes, însă aceasta depinde de combinarea celor mai bune
caracteristici care funcţionează fără probleme împreună pentru a
oferi o soluţie eficientă. Proiectoarele Epson fac posibil acest lucru
datorită posibilităţilor extinse de conectare în cadrul conferinţei
sau din locaţii de la distanţă, configurării uşoare şi gamei de
caracteristici care dau un plus de siguranţă partajării de informaţii.

Configurare rapidă

Prezentări perfecte

Accesaţi cu uşurinţă funcţiile

Economisiţi timp şi eliminaţi complicaţiile cu
aplicaţiile Epson EasyMP care acceptă în
întregime strategia BYOD (Bring Your own
Device - utilizaţi propriul dispozitiv). EasyMP
facilitează includerea de conţinut de pe
o gamă largă de dispozitive smartphone,
tablete şi PC-uri pentru conferinţe şi
prezentări. Integraţi-le cu uşurinţă în
structurile IT existente, prin intermediul
capacităţilor extinse de conectare,
cum ar fi HDBaseT şi Wireless LAN.

Îmbunătăţiţi stilul prezentărilor dvs., eliminaţi
distragerile şi realizăţi prezentări cursive
prin intermediul Gesture Presenter. Acesta
vă oferă flexibilitatea de a avansa prin
prezentări prin simpla utilizare a mişcărilor
mâinilor.

Accesaţi caracteristicile şi comenzile
proiectorului de la un singur ecran de
pornire cuprinzător, un tablou de bord cu
acces uşor care afişează funcţiile utilizate
cel mai frecvent, vă permite să schimbaţi
sursele şi multe altele, fără să întrerupă
prezentarea.

Duplicarea ecranului
Economisiţi timp trimiţând şi redând în flux
conţinut direct de pe dispozitivul dvs. pe
proiector prin intermediul caracteristicii de
duplicare a ecranului.

Încurajaţi participarea
Conectaţi până la 50 de PC-uri,
proiectaţi conţinut simultan de la până
la patru dispozitive, partajaţi informaţii şi
interacţionaţi cu toată lumea de la distanţă,
prin reţea, sau în cadrul conferinţei prin
intermediul Epson Multi-PC Projection.
Utilizaţi cea mai nouă tehnologie de
partajare a fişierelor de pe telefon prin NFC
pentru a avea acces facil la informaţiile
aduse de participanţi.
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Monitorizaţi şi controlaţi
Preluaţi controlul asupra unei întregi flote
de proiectoare prin intermediul monitorizării
şi controlului centralizate. Alegeţi şi trimiteţi
informaţii către proiectoarele din flota
dvs., economisiţi timp şi bani pornind şi
oprind proiectoarele la momente specifice,
monitorizaţi ciclurile de întreţinere şi chiar
trimiteţi alerte pentru a vă asigura că totul
este pregătit atunci când începe conferinţa.

80

%

dintre companiile din
UE declară că noua
tehnologie permite o
colaborare mai bună3

Nu toate caracteristicile sunt disponibile pentru toate produsele, verificaţi specificaţiile de la paginile 24–29.
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Culori realiste, detalii clare
Tehnologia noastră 3LCD produce imagini cu rezoluţii până la Full HD,
cu culori vibrante, pline de viaţă şi cu niveluri de luminozitate care
contribuie la claritatea şi interactivitatea discuţiilor, chiar şi în medii foarte
iluminate. Imaginile sunt de trei ori mai luminoase decât în cazul
proiectoarelor DLP cu 1 cip2 şi ating niveluri de calitate, versatilitate
şi libertate creativă, care depăşesc performanţele ecranelor plate.

De 3 ori

mai luminoase decât
proiectoarele DLP cu 1 cip
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Luminozitate superioară
Sporiţi implicarea dând viaţă subiectelor
cu cele mai luminoase şi mai pline de
culoare imagini. Este uşor să măsuraţi
luminozitatea proiectoarelor noastre,
deoarece comunicăm valori reale atât pentru
luminozitatea pe culoare, cât şi pentru cea
pe alb. Aşadar, indiferent de subiect, puteţi
să vă bazaţi pe acelaşi nivel de luminozitate
pentru tot conţinutul de pe întreg ecranul.

Calitate prin tehnologie
Tehnologia noastră 3LCD combină rezoluţia
superioară, luminozitatea de până la 12.000
lumeni şi culorile bogate pentru a produce
imaginii vibrante şi captivante chiar şi în
săli de curs foarte luminoase. Panourile
optice solid-state cu 3 cipuri, care stau la
baza fiecărui proiector, permit amestecarea
perfectă a culorilor pentru a obţine constant
imagini aspectuoase.

Tehnologie Epson 3LCD – de trei ori mai
luminoasă decât tehnologia concurentă2

Proiectoare convenţionale, care
folosesc tehnologia DLP cu 1 cip

Contrast mai puternic, claritate
excepţională
Proiectaţi fiecare detaliu, chiar şi pe cele
mai mari ecrane, cu rapoarte de contrast de
până la 2.500.000:1. Aceasta înseamnă că
cel mai luminos alb este de 2.500.000 de ori
mai luminos decât cel mai întunecat negru,
o diferenţă care dă viaţă conţinutului cu
detalii incredibil de vibrante şi clare.

Full HD pentru claritate totală
Proiectoarele noastre Full HD WUXGA
reproduc fiecare detaliu pentru a adăuga
claritate în orice situaţie. Textul mai clar
şi imaginile de înaltă definiţie sunt mai
odihnitoare pentru ochi şi transmit mesajul
dvs. indiferent dacă doriţi să vă apropiaţi
şi să interacţionaţi cu un grup mic sau
să captivaţi un public mai mare dintr-un
amfiteatru.

CULORI DE

MAI LUMINOASE2
cu proiectoarele Epson*

Performanţă laser
Gama noastră de proiectoare laser oferă
calitate şi versatilitate de ultimă generaţie cu
imagini superbe şi luminozitate de până la
12.000 lm. Aceste proiectoare sunt echipate
cu panouri LCD anorganice şi un disc de
fosfor care prezintă o rezistenţă superioară
la căldură şi lumină şi oferă o calitate
excepţională, pe perioade de timp extrem
de lungi.
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Aduceţi în acelaşi loc oamenii,
locurile şi informaţiile
Soluţiile Epson pentru conferinţe oferă tuturor capacitatea de a
realiza conexiuni, de a partaja informaţii şi de a se implica rapid şi
uşor în cadrul conferinţelor. Modul în care interacţionăm la locul de
muncă se schimbă şi adoptăm tehnologii noi, pentru a oferi tuturor
acces la conferinţe personal sau din locaţii de la distanţă din reţea
şi pentru a implica pe toată lumea în discuţii interactive în timp real,
care informează şi motivează.

Transformaţi conferinţele în rezultate

Unificaţi comunicaţiile

Conferinţele ineficiente pot reprezenta o
sursă de frustrări şi timp pierdut. Soluţiile
noastre elimină această problemă deoarece
configurarea este rapidă şi uşoară, oferă
conexiuni fiabile la o gamă largă de
dispozitive şi locaţii şi produc imagini
superbe pe care să le folosiţi, să le salvaţi şi
să le partajaţi pentru a le utiliza mai târziu.

Împărtăşirea cunoştinţelor este un element
cheie al dezvoltării companiilor în noua
lume a comunicaţiilor corporative. Este
mai uşor să colaboraţi atunci când puteţi
conecta rapid şi uşor dispozitivul personal,
împărtăşind idei colegilor din reţea. Acest
lucru permite o flexibilitate mai mare şi
încurajează lucrul mai eficient.

Creaţi şi inovaţi

20

%

Oamenii reţin sub 20% din ceea ce li se
prezintă pe slide-uri4.

Conversaţiile sprijinite de table albe
interactive au următoarele rezultate:
Cu 50% mai multe conversaţii cu clienţii
potenţiali, cu 29% mai puţin timp pentru
productivitate, cicluri medii de vânzări cu
15% mai scurte6
Angajaţii indică conferinţele ineficiente
ca fiind cea mai importantă cauză care
determină pierderea timpului7.
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74

%

dintre oameni declară că cel mai
non-verbal indicator al unei conferinţe
pozitive este contactul vizual5.

Partajaţi informaţii

4x

75

%

Companiile care oferă angajaţilor
posibilitatea de a alege cum să lucreze
cresc de 4 ori mai rapid8.

dintre companiile din UE sunt
de acord că noua tehnologie
permite lucrul interactiv3.

Angajaţii din locurile de muncă ce
oferă spaţii comune pentru colaborare
raportează performanţe sporite10.

37

%

În anul 2015, lucrătorii mobili reprezentau
37% din forţa de muncă globală9.

Colaboraţi mai eficient

92

80

%

%

dintre Directorii Generali de Resurse
Umane pun împărtăşirea de cunoştinţe
pe primul loc în topul priorităţilor din
următorii 3-5 ani11.

dintre companiile din UE declară
că noua tehnologie permite
o colaborare mai bună3.

62

%

dintre companii declară că cea mai
mare motivaţie pentru UC este
colaborarea între angajaţi14.

249

%

este creşterea numărului de dispozitive
personale utilizate pentru a sprijini lucrul
flexibil în 201312.

50

%

Până la finalul anului 2017, jumătate dintre toţi
angajaţii vor solicita angajaţilor să îşi utilizeze
propriile dispozitive pentru lucru13.

Nu toate caracteristicile sunt disponibile pentru toate produsele, verificaţi specificaţiile de la paginile 24–29
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Dezvoltaţi-vă continuu
afacerea
Beneficiaţi de asistenţă excepţională şi o siguranţă totală
cu Epson CoverPlus365. Caracteristicile cuprind de la
consiliere pre-vânzare şi produse de schimb până la asistenţă
post-vânzare. Veţi avea acces atât la experţii noştri şi la reţeaua
de centre de service, precum şi la training de întreţinere on-site
şi asistenţă prioritară.

1.	Partenerul Epson calculează
necesităţile afacerii dvs.

2.	Partenerul Epson schiţează
acordul de garanţie

Partenerul nostru vă va ajuta să
stabiliţi cerinţele, modelul proiectorului
şi numărul de unităţi* potrivite pentru
afacerea dvs.

După ce s-a ajuns la un acord,
partenerul vă va procesa solicitările.

€

Proiectoarele sunt livrate, configurate
şi instalate în funcţie de necesităţile
afacerii dvs.

4.	Înregistraţi produsele şi solicitaţi
pachetul de schimb

5.	Epson vă va contacta pentru
planificarea training-ului on-site

Este suficient să apelaţi biroul prioritar de
asistenţă tehnică Epson pentru a înregistra
proiectoarele şi solicita produsul de schimb.

Epson vă va contacta pentru planificarea
training-ului on-site pentru întreţinerea
preventivă.

*Cantitate minimă necesară pentru CoverPlus365.
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3.	Proiectoarele sunt livrate
şi instalate

6.	Produsele de schimb vă vor fi
expediate

7.	Bucuraţi-vă de asistenţă continuă cu
CoverPlus365

Proiectorul de schimb şi, dacă e cazul,
lampa şi filtrul relevante, vă vor fi trimise
direct la finalizarea training-ului.

Veţi beneficia de ajutor şi asistenţă
permanente, 365 de zile pe an, fapt care va
duce la o reducere la minimum a timpului
pierdut cauzat de service şi reparaţii.

Asistenţă completă

Conexiuni mai puternice

Lămpi Epson originale

Garanţia opţională CoverPlus365 oferă
o adevărată protecţie non-stop pentru a
preîntâmpina aproape orice eventualitate.
Acest program excepţional este conceput
pentru a vă permite să prezentaţi fără
întreruperi, dispunând de o gamă de
caracteristici precum accesul direct la
experţi calificaţi, plus sfaturi şi asistenţă
înainte, în timpul şi post vânzare. Oferă, de
asemenea, proiectoare, lămpi şi filtre de
schimb pentru înlocuire on-site şi instruire
pe teren în ceea ce priveşte întreţinerea.

Capacitatea noastră de service la scară
mare ne oferă puterea de a răspunde şi
reacţiona foarte repede în cazul în care
aveţi nevoie de noi. Lucrăm îndeaproape
cu partenerii noştri de distribuţie, în timp ce
echipa extinsă din departamentul de vânzări
şi echipele corporative şi cele dedicate
utilizatorului final vă pun la dispoziţie o
reţea vastă de puncte de contact pentru
toate aspectele legate de vânzări, service şi
consiliere.

Lămpile Epson originale furnizează o
luminozitate ridicată şi culori excelente,
pentru a vă oferi performanţă şi calitate
maxime. Aceste lămpi sunt produse şi livrate
conform unor sisteme de control riguros al
calităţii, pentru a asigura o durată de viaţă
lungă şi lipsită de probleme.

Calitate cu fiabilitate
Siguranţă totală
Garanţiile noastre standard reprezintă un
alt punct care face diferenţa între Epson şi
ceilalţi producători de proiectoare. Acestea
vă asigură pe o perioadă extinsă de la 3
până la 5 ani (în funcţie de produs) sau
pentru 20.000 de ore de utilizare, oricare
dintre condiţii survine prima15.

Toate proiectoarele noastre sunt construite
să dureze şi oferă performanţă continuă
fără cusur cu minimum de întreţinere. Toate
piesele proiectoarelor sunt concepute şi
construite în condiţii meticuloase pentru
a se asigura o durată lungă de viaţă şi
întreţinerea şi înlocuirea facilă, de la lasere
(până la 56.000 de ore) până la filtrele
avansate (până la 30.000 de ore).

Acoperire extinsă
cu până la

20.000
de ore de utilizare15

CoverPlus365 nu este disponibilă în toate ţările. Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să contactaţi biroul
Epson din zona dumneavoastră.
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Proiecţie pe distanţe ultrascurte

Proiectoare interactive dinamice
care inspiră colaborarea
Transformaţi conferinţele în experienţe reale de colaborare cu aceste soluţii
multifuncţionale intuitive, interactive pentru spaţii de conferinţe, care utilizează
comunicaţii unificate, strategii BYOD şi elimină necesitatea unor table albe şi
flipchart-uri separate. Proiectaţi conţinut Full HD pe un ecran scalabil de până la
100" şi aduceţi colegii în acelaşi loc prin intermediul interactivităţii prin PC-uri şi
comunicării web de pe desktop sau laptop, prin intermediul Skype for business.
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Implicaţi mai multe locaţii

Îmbunătăţiţi comunicarea

Facilitaţi implicarea

Organizaţi conferinţe captivante prin
intermediul interactivităţii extinse prin
PC-uri şi comunicării web pe desktop, prin
intermediul Skype for business. Reduceţi
costurile de deplasare şi extindeţi-vă raza de
acţiune cu conectivitatea uşoară din locaţii
de la distanţă şi Multi-PC Projection, pentru
prezentare de acasă în reţea.

Transformaţi conferinţele în discuţii
interactive, prin intermediul interactivităţii
cu două creioane sau controlului tactil16
pe întreg ecranul şi proiectaţi pe aproape
orice suprafaţă plată, inclusiv pe mese.
Discutaţi şi dezvoltaţi idei, apoi salvaţi şi
imprimaţi rezultatele sau trimiteţi prin e-mail
documentele direct către contactele din
MS Outlook prin intermediul compatibilităţii
cu Lightweight Directory Access Protocol
(LDAP).

Promovaţi libertatea şi flexibilitatea pentru
conectivitatea PC-urilor din birou, prin
intermediul conexiunii de accesare de la
distanţă desktop şi conectării tastaturilor
USB, fără să pierdeţi interactivitatea tactilă.

Seria EB-1400
EB-1440Ui, EB-1450Ui, EB-1460Ui
EB-1460Ui
Full HD cu afişaj scalabil de până la 100"
4.400 lm, rezoluţie WUXGA
Tehnologie tactilă şi două creioane interactive
Conexiune accesare de la distanţă desktop
Partajarea tablei albe
Intrare HDMI duală pentru conţinut video şi
audio digital
Duplicarea ecranului
Interactivitate pe ecrane multiple
Conectivitate locală şi de la distanţă prin
LAN, Wi-Fi
Ecran împărţit
Software Multi-PC Projection
Conectivitate wireless standard

Adăugaţi versatilitate şi valoare

Economisiţi energie, menţineţi siguranţa

Beneficiaţi de o fiabilitate ridicată

Oferiţi prezentări vibrante, profesionale, cu
imagini bogate, pline de viaţă şi rezoluţie
Full HD WUXGA care depăşeşte 1080p.
Beneficiaţi de un afişaj scalabil de până
la 100" şi inspiraţi colaborarea cu o serie
de caracteristici, printre care se numără
utilizarea a două proiectoare pentru a crea
un ecran interactiv uriaş care oferă un spaţiu
de lucru şi mai mare.

Caracteristicile de economisire a energiei
includ controlul dinamic al lămpii pentru
a ajusta automat luminozitatea conform
condiţiilor şi funcţia de oprire rapidă a
prezentării, care reduce luminozitatea lămpii
cu 70% în timpul pauzelor sau discuţiilor.
Vizualizaţi în mod clar starea proiectorului,
setaţi timpi de pornire şi oprire şi chiar
trimiteţi mesaje JPEG prin intermediul
EasyMP Network Monitor. Menţineţi
siguranţa cu caracteristici care includ
securitatea wireless şi partajarea criptată de
date şi fişiere.

Menţineţi un cost total de exploatare redus
şi beneficiaţi de o siguranţă totală prin
intermediul durabilităţii şi fiabilităţii Epson de
încredere, garanţiei CoverPlus365 şi ciclului
de întreţinere mai lung pentru lampă şi filtrul
de aer, până la 10.000 de ore în modul eco.

Adăugaţi funcţionalitate de tablă albă
Conectaţi tabla albă prin ieşirea DVI şi
proiectaţi imaginea pe un ecran secundar
de mari dimensiuni. Vizualizaţi conţinut
şi adnotaţi direct de pe 15 laptopuri sau
tablete, prin intermediul unui browser de
internet, apoi salvaţi, trimiteţi sau imprimaţi.
Funcţionalitatea de tablă albă poate fi,
de asemenea, menţinută în siguranţă cu
ajutorul accesului protejat prin parolă.
Realizaţi conexiuni mobile
Soluţiile noastre acceptă interfeţe IT comune
şi facilitează partajarea de conţinut direct de
pe dispozitive inteligente iOS şi Android.
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Ultramobile

Prezentări ultramobile
inteligente – de oriunde
Creaţi rapid şi uşor imagini Full HD superbe în orice spaţiu pentru
conferinţe cu aceste proiectoare foarte subţiri, care pot fi transportate
în geanta pentru laptop şi cântăresc doar 1,8 kg. Produceţi o
dimensiune scalabilă de afişare de până la 300" potrivită pentru
încăpere şi public şi asiguraţi-vă că toată lumea are o vizibilitate
perfectă.
Imagini luminoase, de înaltă definiţie

Configurare simplă, control total

Transmiteţi mesajul în mod clar cu o calitate
excepţională a imaginii chiar şi în medii
foarte luminoase. Tehnologia noastră 3LCD
produce o luminozitate pe alb şi pe culoare
la acelaşi nivel înalt, până la 3.200 lumeni,
culori vibrante, pline de viaţă şi detalii de
înaltă definiţie. Afişaţi conţinut pe ecran lat
de pe laptopuri cu rezoluţii până la Full HD.

Proiectaţi imagini perfecte din orice poziţie,
prin intermediul corecţiei trapezului pe
verticală şi pe orizontală şi funcţiei de
încadrare pe ecran. Începeţi imediat
utilizarea prin intermediul pornirii automate
imediat după conectarea dispozitivului şi
căutării şi detecţiei automate a sursei de
intrare. Raportul pentru distanţe scurte
proiectează imagini mari din apropiere,
astfel că proiectorul poate fi utilizat în spaţii
restrânse, iar evacuarea frontală permite
persoanelor să se aşeze în spatele acestuia.

Conectaţi-vă cu publicul
NFC facilitează conectarea la dispozitive
inteligente Android şi proiectarea wireless
prin intermediul aplicaţiei Epson iProjection.
Includeţi conţinut video şi audio de calitate
superioară de pe dispozitive mobile şi
încărcaţi-le în acelaşi timp, prin intermediul
compatibilităţii cu MHL.

Conectaţi-vă dispozitivul mobil la reţeaua proiectorului
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Seria EB-1700
EB-1780W, EB-1781W, EB-1785W,
EB-1795F
EB-1795F
Până la 3.200 lm cu rezoluţie Full HD 1080p
Aplicaţie Epson iProjection pentru
conectivitate wireless la smartphone sau
tabletă
Corecţie trapez pe orizontală şi pe verticală
Încadrare automată pe ecran (nu este
disponibilă pe EB-1780W)
Gesture Presenter
NFC
Intrări VGA, USB, HDMI

Compacte şi uşoare

1,8 kg

Comparaţii, contrast, control
Vizualizaţi simultan două surse de date
alăturate prin intermediul funcţiei de
împărţire a ecranului. Utilizaţi Gesture
Presenter pentru a capta atenţia publicului
şi avansaţi cu uşurinţă prin prezentare
direct de la imaginea de pe ecran (nu este
disponibil pe EB-1780W).

Prezentare fără PC
LAN wireless integrat
Ecran împărţit
Duplicarea ecranului
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Spaţiu de conferinţe

Versatilitate cu conectivitate
excelentă
Aduceţi imagini Full HD superbe, scalabile, pentru ecrane
mari, în orice spaţiu de conferinţe. Produceţi dimensiunea
de imagine potrivită pentru mediul în care vă aflaţi şi
proiectaţi uşor şi intuitiv conţinutul preferat de la o serie
de dispozitive, prin intermediul ecranului de pornire.
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Seria EB-2000
EB-2040, EB-2055, EB-2065, EB-2140W,
EB-2155W, EB-2165W, EB-2245U,
EB-2250U, EB-2255U, EB-2265U
EB-2265U

Proiectaţi imagini care ies în evidenţă

Conectaţi-vă

HDBaseT

Adăugaţi calitate şi claritate cu un raport
de contrast de 15.000:1 şi imagini Full HD.
Oferiţi culori şi detalii vibrante, pline de viaţă
indiferent de condiţiile de luminozitate cu
rezoluţii până la WUXGA, pentru formate
foarte mari care pot include cu uşurinţă tot
conţinutul de pe laptop.

Adăugaţi conţinut de înaltă definiţie prin
intermediul celor 2 porturi HDMI, proiectaţi
conţinut de pe dispozitive mici pe ecrane
mari, datorită compatibilităţii cu MHL şi
simplificaţi lucrurile datorită conectivităţii
LAN şi HDBaseT cu un singur cablu şi
capacităţii Wi-Fi. Conectaţi până la 50 de
PC-uri prin intermediul software-ului MultiPC, prezentaţi wireless de pe dispozitive
iOS şi Android cu aplicaţia iProjection17
sau duplicaţi conţinut prin Miracast18.

Dimensiune scalabilă a afişajului de până
la 300"
5.500 lm, Full HD WUXGA
LAN wireless
2 porturi HDMI (1xMHL), HDBaseT
Prezentare de pe PC-uri multiple şi
capacitate de împărţire a ecranului
Corecţie automată a trapezului şi încadrare
pe ecran
Duplicarea ecranului
Durată de viaţă de până la 10.000 de ore în
modul eco
Gesture Presenter

Renunţaţi la ecranele plate
Cu o imagine scalabilă de până la 300",
soluţiile noastre pentru spaţii de conferinţe
încap cu uşurinţă în orice spaţiu şi oferă
fiecărui participant posibilitatea de a vedea
întregul ecran în mod clar, detaliat şi fără
străluciri

Bucuraţi-vă de o siguranţă totală
Aceste proiectoare sunt compacte, durabile
şi foarte fiabile, cu o durată de viaţă a lămpii
de 10.000 de ore (în modul eco) şi cu
garanţie extinsă CoverPlus365.

Proiectaţi cu uşurinţă imagini perfecte
Configuraţi rapid şi uşor şi proiectaţi o
imagine perfectă prin intermediul corecţiei
automate a trapezului, asistenţei la focalizare
şi încadrării pe ecran. Începeţi imediat după
ce conectaţi echipamentul, datorită funcţiei
de pornire automată.

Preluaţi controlul
Realizaţi prezentări mai cursive şi mai
inteligente cu ajutorul Gesture Presenter,
caracteristica avansată care vă permite
să schimbaţi slide-urile prin simpla
mişcare a mâinii, pentru a nu trebui să
întrerupeţi prezentările cu scopul de a găsi
telecomanda sau de a acţiona butoanele
de pe proiector.

Gestionare perfectă a echipamentelor
Aceste proiectoare sunt certificate de
Crestron pentru conectare uşoară în orice
reţea de domiciliu sau de companie,
prin Wi-Fi sau cablu Ethernet standard.
Echipamentele pot fi monitorizate,
gestionate şi controlate fără probleme de pe
orice laptop sau dispozitiv mobil cu acces
web.
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Instalabile

Prezentare impresionantă,
de mare impact
Proiectaţi imagini superioare în diferite spaţii mari, chiar iluminate
puternic, cu seria noastră puternică, dar accesibilă, EB-5500.
Configuraţi şi conectaţi-vă rapid şi uşor la o gamă largă de
dispozitive şi reţele şi daţi viaţă mesajelor dvs. cu imagini vibrante,
pline de viaţă şi instrumente de prezentare sofisticate dar uşor de
utilizat.
Respectaţi bugetele restrânse

Proiectaţi imagini perfecte

Aceste proiectoare sunt foarte accesibile,
dar oferă specificaţii superioare pentru
prezentări profesionale. Costul total de
exploatare foarte scăzut este rezultatul unui
preţ de achiziţie redus şi lămpilor eficiente,
cu durată lungă de viaţă, de 10.000 de ore
în modul eco, ce pot fi înlocuite cu uşurinţă.

Produceţi pe ecrane mari imagini de înaltă
definiţie vibrante, pline de culoare, care sunt
de trei ori mai luminoase2 decât în cazul
modelelor DLP cu 1 cip concurente şi oferă
publicului o imagine clară asupra fiecărui
detaliu pe un ecran scalabil de până la 300".
Îmbunătăţiţi prezentările cu caracteristici
precum prezentarea pe ecran împărţit.

Prezentări mai luminoase, prezentări mai
bune

Realizaţi conexiuni

Transmiteţi-vă mesajul în mod clar în
diferite condiţii de iluminare, cu 5.500 lm şi
luminozitate pe alb şi pe culoare la acelaşi
nivel înalt. Imaginile sunt clare şi pline de
viaţă, atât datorită îmbunătăţirii calităţii
albului şi culorilor, cât şi contrastului sporit
şi focalizării superioare.

Beneficiaţi de integrare simplă în aproape
orice configuraţie IT cu conectivitate
avansată. Caracteristici care includ două
intrări HDMI şi conectivitate HDBase-T
printr-un singur cablu, ceea ce adaugă
simplitate pentru instalare, transmiţând
semnalul video Full HD, semnalul audio,
semnalul de reţea şi comenzile de control
printr-un singur cablu CAT-6. Adăugaţi
şi mai multă versatilitate prin intermediul
capacităţilor de conectare în reţea şi
adaptorului USB wireless opţional.

Rezoluţie de la

XGA
WUXGA
până la
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Implicaţi-vă colegii

Simplificaţi configurarea

Seria EB-5500

Este uşor să redaţi în flux filme Full HD
1080p, materiale video, fotografii şi muzică
de pe PC-uri şi dispozitive mobile Android
direct pe proiector, prin intermediul duplicării
wireless peer to peer Miracast a ecranului
(nu este disponibilă pe EB-5510). Indiferent
de sursă, siguranţa totală este garantată
prin intermediul securităţii wireless avansate
care vă păstrează informaţiile în siguranţă.

Integrarea este rapidă şi flexibilă şi este
uşor să creaţi o imagine perfect poziţionată,
uniformă, atât datorită poziţiei centrale şi
deplasării largi a lentilei, cât şi deplasării
lentilei pe orizontală şi verticală şi orizontală
şi capacităţilor de zoom larg.

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

EB-5530U
5.500 lm, rezoluţie până la WUXGA
Conectivitate wireless Miracast18
Conectivitate HDBaseT cu un singur fir
Durată de viaţă sporită a lămpii, 10.000 de
ore în modul eco
Culori îmbunătăţite şi nuanţe mai pure de alb
Contrast sporit şi focalizare îmbunătăţită
Deplasare a lentilei pe orizontală şi verticală
cu zoom larg
Cost total de exploatare redus cu lămpi de
schimb accesibile
Două conexiuni HDMI
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Instalabile

Prezentări de ultimă
generaţie
Schimbaţi-vă modul de prezentare prin intermediul
tehnologiei de proiecţie laser. Vedeţi diferenţa cu primul
proiector 3LCD laser WUXGA de 12.000 lm din lume19, cu
rezoluţie Full HD şi amplificare 4K, care dublează efectiv
rezoluţia. Combinaţi imagini uimitoare cu o serie de
caracteristici versatile, pentru ca fiecare conferinţă şi
prezentare să fie memorabilă.
Proiectaţi imagini perfecte

Beneficiaţi de diferenţele oferite de laser

Seria EB-L1000

Creaţi imagini puternice în amfiteatre, galerii,
centre comerciale şi nu numai. Apreciatele
noastre tehnologii 3LCD şi cu sursă de
lumină laser transmit mesajul chiar şi în
încăperi bine iluminate, cu imagini care
au culori de trei ori mai luminoase decât
concurenţa2.

Combinaţi calitatea şi fiabilitatea fără egal,
datorită noii noastre surse de lumină laser
cu rezistenţă îndelungată şi filtrului avansat.
Discul de fosfor anorganic şi panourile
LCD oferă imagini luminoase, vibrante
şi o rezistenţă superioară la lumină şi
căldură. Acest lucru permite utilizarea timp
de 20.000 de ore fără întreţinere, pentru
o siguranţă totală în timpul prezentărilor
importante.

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

Flexibilitate suplimentară
Impresionaţi audienţa cu caracteristici şi
instrumente de prezentare inovatoare, cum
ar fi instalarea flexibilă la 360°, lentilele
motorizate care pot fi înlocuite, prezentarea
pe ecran împărţit, funcţia de memorare
a poziţiei lentilei care economiseşte timp
şi o cameră integrată, pentru calibrarea
corespunzătoare a imaginii.
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Alăturaţi-vă revoluţiei calităţii
Duceţi prezentările în viitor, prin intermediul
tehnologiei de amplificare 4K, care
îmbunătăţeşte digital conţinutul Full HD
1080p pentru a dubla efectiv rezoluţia
pentru a oferi texturi şi rezoluţii îmbunătăţite,
cu claritate şi detalii excepţionale.

EB-L1300U
Tehnologie de proiecţie laser Epson
revoluţionară
Luminozitate excepţională de până la 8.000
lm Tehnologie de amplificare 4K
Corecţie a imaginii cu cameră integrată
Durată de viaţă a laserului de până la
83.000 de ore în modul particularizat
Funcţionare fără întreţinere de până la
30.000 de ore
Configurare uşoară şi instalare versatilă la
360º
Gamă de lentile cu opţiune pentru distanţe
ultrascurte cu abatere zero

Conectaţi-vă
Configuraţi şi integraţi rapid şi uşor, prin
intermediul unei game largi de intrări.
Compatibilitatea cu HD-SDI/HDBaseT oferă
imagini video Full HD şi semnal audio prin
Ethernet, iar intrarea 3G-SDI vă permite să
proiectaţi imagini fără compresie20.
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Model

EB-1440Ui

EB-1460Ui

Rezoluţie

WUXGA (1.920 x 1.200)

WUXGA (1.920 x 1.200)

WUXGA (1.920 x 1.200)

Aspect nativ

16:10

16:10

16:10

Luminozitate pe culoare
(lumeni) normal/eco

3.800 / 2.900

3.800 / 2.900

4.400 / 2.900

Raport de contrast

16.000:1

16.000:1

16.000:1

Durată de viaţă a lămpii/laser 5.000 / 10.000
(ore) normal/eco

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

Raport de proiecţie la
aspectul nativ

0,27:1

0,27:1

Dimensiune imagine scalabilă 70 - 100"
(diagonală)

70 - 100"

70 - 100"

Zoom

Digital 1,35x

Digital 1,35x

Digital 1,35x

Trapez vertical Trapez
orizontal

Manuală ±3°
Manuală ±3

Manuală ±3°
Manuală ±3

Manuală ±3°
Manuală ±3

0,27:1

Deplasare lentilă

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Puterea difuzorului

16 W

16 W

16 W

Conectivitate

Intrare VGA x 2, ieşire VGA,
HDMI x 2, RCA compozit,
USB tip B, USB tip A x 2,
MHL (prin HDMI 1), ieşire
DVI, RS-232C, intrare
telecomandă cu cablu,
intrare sincronizare, ieşire
sincronizare

Intrare VGA x 2, ieşire VGA,
HDMI x 2, RCA compozit,
USB tip B, USB tip A x 2,
MHL (prin HDMI 1), ieşire
DVI, RS-232C, intrare
telecomandă cu cablu,
intrare sincronizare, ieşire
sincronizare, control unitate
tactilă

Intrare VGA x 2, ieşire VGA,
HDMI x 2, RCA compozit,
USB tip B, USB tip A x 2,
MHL (prin HDMI 1), ieşire
DVI, RS-232C, intrare
telecomandă cu cablu,
intrare sincronizare, ieşire
sincronizare, control unitate
tactilă, duplicare ecran prin
Miracast

Conectivitate audio

Intrare stereo mini x 3, ieşire
stereo mini

Intrare stereo mini x 3, ieşire
stereo mini

Intrare stereo mini x 3, ieşire
stereo mini

Reţea

LAN (RJ45) şi unitate LAN
wireless inclusă

LAN (RJ45) şi unitate LAN
wireless inclusă

LAN (RJ45) şi unitate LAN
wireless inclusă

Soluţii software Epson

EasyMP Multi-PC
Projection, EasyMP
Network Projection, aplicaţie
iProjection pentru iOS,
Android şi Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC
Projection, EasyMP
Network Projection, aplicaţie
iProjection pentru iOS,
Android şi Chromebook,
EasyMP Network Monitor,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC
Projection, EasyMP
Network Projection, aplicaţie
iProjection pentru iOS,
Android şi Chromebook,
EasyMP Network Monitor,
Easy Interactive Tools

Alte funcţii

Ecran de pornire, accesare
de la distanţă desktop
Windows, caracteristici de
redare în flux şi partajare,
interactivitate pe ecrane
multiple, mod tablă albă cu
asistenţă pentru partajare şi
export întâlnire, căutare
automată a sursei,
întreruperea rapidă a
prezentării, ecran împărţit,
ecran împărţit, afişare USB
3-în-1, copiere setări OSD,
diminuare automată a
luminozităţii, două creioane
interactive, calibrare
automată, mod culoare
DICOM, dispozitiv de
comandă extern, funcţie de
programare, prezentare fără
PC

Ecran de pornire, accesare
de la distanţă desktop
Windows, caracteristici de
redare în flux şi partajare,
interactivitate pe ecrane
multiple, mod tablă albă cu
asistenţă pentru partajare şi
export întâlnire, căutare
automată a sursei,
întreruperea rapidă a
prezentării, ecran împărţit,
ecran împărţit, afişare USB
3-în-1, copiere setări OSD,
diminuare automată a
luminozităţii, două creioane
interactive şi interactivitate
tactilă, calibrare automată,
mod culoare DICOM,
dispozitiv de comandă
extern, funcţie de
programare, prezentări fără
PC

Ecran de pornire, accesare
de la distanţă desktop
Windows, caracteristici de
redare în flux şi partajare,
inclusiv duplicare a ecranului
prin Miracast, interactivitate
pe ecrane multiple, mod tablă
albă cu asistenţă pentru
partajare şi export întâlnire,
căutare automată a sursei,
întreruperea rapidă a
prezentării, ecran împărţit,
ecran împărţit, afişare USB
3-în-1, copiere setări OSD,
diminuare automată a
luminozităţii, două creioane
interactive şi interactivitate
tactilă, calibrare automată,
mod culoare DICOM,
dispozitiv de comandă extern,
funcţie de programare,
prezentare fără PC

Zgomot (dB) normal/eco

35 / 28

35 / 28

35 / 28

Greutate (kg)

8,4

8,4

8,5

Dimensiuni fără picioare
(L x A x Î mm)

474 x 447 x 164

474 x 447 x 164

474 x 447 x 164

Consum de energie normal/
eco

401 W/334 W

401 W/334 W

490 W/400 W

0,5 W

0,5 W

Consum de energie în modul 0,5 W
standby, comunicare oprită
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EB-1450Ui

Model

EB-1780W

EB-1781W

EB-1785W

EB-1795F

Rezoluţie

WXGA (1.280 x 800)

WXGA (1.280 x 800)

WXGA (1.280 x 800)

1080p (1.920 x 1.080)

Aspect nativ

16:10

16:10

16:10

16:9

Luminozitate pe culoare
(lumeni) normal/eco

3.000 / 1.900

3.200 / 1.900

3.200 / 1.900

3.200 / 1.900

Raport de contrast

10.000:1

10.000:1

10.000:1

10.000:1

Durată de viaţă a lămpii/laser 4.000 / 7.000
(ore) normal/eco

4.000 / 7.000

4.000 / 7.000

4.000 / 7.000

Raport de proiecţie la
aspectul nativ

1,04 - 1,26:1

1,04 - 1,26:1

1,04 - 1,26:1

1,02 - 1,23:1

Dimensiune imagine
scalabilă (diagonală)

30 - 300"

30 - 300"

30 - 300"

30 - 300"

Zoom

Optic 1,2x

Optic 1,2x

Optic 1,2x

Optic 1,2x

Trapez vertical Trapez
orizontal

Automată ±30°
Manuală ±30°

Automată ±30°
Automată ±20°

Automată ±30°
Automată ±20°

Automată ±30°
Automată ±20°

Deplasare lentilă

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Puterea difuzorului

1W

1W

1W

1W

Conectivitate

Intrare VGA, RCA compozit,
USB tip B, USB tip A, HDMI

Intrare VGA, RCA compozit,
USB tip B, USB tip A, HDMI

Intrare VGA, RCA compozit,
USB tip B, USB tip A, HDMI

Intrare VGA, RCA compozit,
USB tip B, USB tip A, HDMI

Conectivitate audio

Intrare stereo mini

Intrare stereo mini

Intrare stereo mini

Intrare stereo mini

Reţea

Capacitate de conectare în
reţea LAN wireless

Capacitate de conectare în
reţea LAN wireless

Capacitate de conectare în
reţea LAN wireless

Capacitate de conectare în
reţea LAN wireless

Soluţii software Epson

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, aplicaţie
iProjection pentru iOS,
Android şi Chromebook

EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, aplicaţie
iProjection pentru iOS,
Android şi Chromebook

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, aplicaţie
iProjection pentru iOS,
Android şi Chromebook

EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC
Projection, aplicaţie
iProjection pentru iOS,
Android şi Chromebook

Alte funcţii

Afişare USB 3-în-1, cursor
pentru întreruperea rapidă a
prezentării, mod culoare
DICOM SIM, ecran împărţit,
prezentare fără PC

Afişare USB 3-în-1, cursor
pentru întreruperea rapidă a
prezentării, mod culoare
DICOM SIM, ecran împărţit,
prezentare fără PC,
încadrare automată pe ecran
și focalizare automată,
corecţie a trapezului în timp
real, Gesture Presenter, NFC

Afişare USB 3-în-1, cursor
pentru întreruperea rapidă a
prezentării, mod culoare
DICOM SIM, ecran împărţit,
prezentare fără PC,
încadrare automată pe ecran
și focalizare automată,
corecţie a trapezului în timp
real, Gesture Presenter,
NFC, duplicarea ecranului
prin Miracast

Afişare USB 3-în-1, cursor
pentru întreruperea rapidă a
prezentării, mod culoare
DICOM SIM, ecran împărţit,
prezentare fără PC,
încadrare automată pe ecran
și focalizare automată,
corecţie a trapezului în timp
real, Gesture Presenter,
NFC, duplicarea ecranului
prin Miracast

Zgomot (dB) normal/eco

39 / 30

39 / 30

39 / 30

39 / 30

Greutate (kg)

1,8

1,8

1,8

1,8

Dimensiuni fără picioare
(L x A x Î mm)

292 x 213 x 44

292 x 213 x 44

292 x 213 x 44

292 x 213 x 44

Consum de energie normal/
eco

277 W/200 W

295 W/208 W

295 W/208 W

295 W/208 W

0,34 W

0,34 W

0,34 W

Consum de energie în modul 0,34 W
standby, comunicare oprită
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Model

EB-2040

EB-2055

EB-2065

EB-2140W

EB-2155W

Rezoluţie

XGA (1.024 x 768)

XGA (1.024 x 768)

XGA (1.024 x 768)

WXGA (1.280 x 800)

WXGA (1.280 x 800)

Aspect nativ

4:3

4:3

4:3

16:10

16:10

Luminozitate pe culoare
(lumeni) normal/eco

4.200 / 2.700

5.000 / 3.800

5.500 / 3.800

4.200 / 2.700

5.000 / 3.600

Raport de contrast

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

15.000:1

Durată de viaţă a lămpii/laser 5.000 / 10.000
(ore) normal/eco

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

Raport de proiecţie la
aspectul nativ

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

Dimensiune imagine
scalabilă (diagonală)

30 - 300"

30 - 300"

30 - 300"

29 - 280"

29 - 280"

Zoom

Optic 1,6x

Optic 1,6x

Optic 1,6x

Optic 1,6x

Optic 1,6x

Trapez vertical Trapez
orizontal

Automată ±30°
Manuală ±30°

Automată ±30°
Automată ±20°

Automată ±30°
Automată ±20°

Automată ±30°
Manuală ±30°

Automată ±30°
Automată ±20°

Deplasare lentilă

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Puterea difuzorului

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Conectivitate

Intrare VGA x 2, ieşire VGA,
HDMI x 2, RCA compozit,
USB tip B, USB tip A,
RS-232C, MHL (prin HDMI 1)

Intrare VGA x 2, ieşire VGA,
HDMI x 2, RCA compozit,
USB tip B, USB tip A,
RS-232C, MHL (prin HDMI 1)

Intrare VGA x 2, ieşire VGA,
HDMI x 2, RCA compozit,
USB tip B, USB tip A,
RS-232C, MHL (prin HDMI 1)

Intrare VGA x 2, ieşire VGA,
HDMI x 2, RCA compozit,
USB tip B, USB tip A,
RS-232C, MHL (prin HDMI 1)

Intrare VGA x 2, ieşire VGA,
HDMI x 2, RCA compozit,
USB tip B, USB tip A,
RS-232C, MHL (prin HDMI 1)

Conectivitate audio

Intrare RCA pereche, intrare
stereo mini x 2, ieşire stereo
mini

Intrare RCA pereche, intrare
stereo mini x 2, ieşire stereo
mini

Intrare RCA pereche, intrare
stereo mini x 2, ieşire stereo
mini

Intrare RCA pereche, intrare
stereo mini x 2, ieşire stereo
mini

Intrare RCA pereche, intrare
stereo mini x 2, ieşire stereo
mini

Reţea

LAN (RJ45) şi unitate LAN
wireless opţională

LAN (RJ45) şi unitate LAN
wireless inclusă

LAN (RJ45) şi unitate LAN
wireless inclusă

LAN (RJ45) şi unitate LAN
wireless opţională

LAN (RJ45) şi unitate LAN
wireless inclusă

Soluţii software Epson

EasyMP Multi-PC
Projection, aplicaţie
iProjection pentru iOS,
Android şi Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC
Projection, aplicaţie
iProjection pentru iOS,
Android şi Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC
Projection, aplicaţie
iProjection pentru iOS,
Android şi Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC
Projection, aplicaţie
iProjection pentru iOS,
Android şi Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC
Projection, aplicaţie
iProjection pentru iOS,
Android şi Chromebook,
EasyMP Network Monitor

Alte funcţii

Ecran de pornire,
întreruperea rapidă a
prezentării, încadrare pe
ecran, ecran împărţit, pornire
automată, mod culoare
DICOM, DCDi by Faroudja,
funcţie de programare,
reglare geometrică rapidă,
prezentare fără PC, afişaj
USB 3-în-1, prezentare
fără PC

Ecran de pornire, Gesture
Presenter, întreruperea
rapidă a prezentării,
încadrare pe ecran, ecran
împărţit, pornire automată,
mod culoare DICOM,
DCDi by Faroudja, funcţie
de programare, focalizare
asistată, corecţie trapez în
timp real, reglare geometrică
rapidă, prezentare fără PC,
afişaj USB 3-în-1, prezentare
fără PC, conectivitate pentru
redare în flux şi partajare

Ecran de pornire, Gesture
Presenter, întreruperea
rapidă a prezentării,
încadrare pe ecran, ecran
împărţit, pornire automată,
mod culoare DICOM,
DCDi by Faroudja, funcţie
de programare, focalizare
asistată, corecţie trapez în
timp real, reglare geometrică
rapidă, prezentare fără PC,
afişaj USB 3-în-1, prezentare
fără PC, conectivitate pentru
redare în flux şi partajare

Ecran de pornire,
întreruperea rapidă a
prezentării, încadrare pe
ecran, ecran împărţit,
pornire automată, mod
culoare DICOM, DCDi
by Faroudja, funcţie
de programare, reglare
geometrică rapidă,
prezentare fără PC, afişaj
USB 3-în-1, prezentare
fără PC

Ecran de pornire, Gesture
Presenter, întreruperea
rapidă a prezentării,
încadrare pe ecran, ecran
împărţit, pornire automată,
mod culoare DICOM,
DCDi by Faroudja, funcţie
de programare, focalizare
asistată, corecţie trapez în
timp real, reglare geometrică
rapidă, prezentare fără PC,
afişaj USB 3-în-1, prezentare
fără PC, conectivitate pentru
redare în flux şi partajare

Zgomot (dB) normal/eco

37 / 28

39 / 29

37 / 29

37 / 29

39 / 29

Greutate (kg)

4,2

4,3

4,4

4,2

4,3

Dimensiuni fără picioare
(L x A x Î 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

Consum de energie normal/
eco

316 W/228 W

405 W/323 W

425 W/323 W

316 W/228 W

405 W/323 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

0,31 W

Consum de energie în modul 0,31 W
standby, comunicare oprită
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EB-2165W

EB-2245U

EB-2250U

EB-2255U

EB-2265U

WXGA (1.280 x 800)

WUXGA (1.920 x 1.200)

WUXGA (1.920 x 1.200)

WUXGA (1.920 x 1.200)

WUXGA (1.920 x 1.200)

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

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

5.000 / 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"

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

Optic 1,6x

Optic 1,6x

Optic 1,6x

Optic 1,6x

Optic 1,6x

Automată ±30°
Automată ±20°

Automată ±30°
Automată ±20°

Automată ±30°
Automată ±20°

Automată ±30°
Automată ±20°

Automată ±30°
Automată ±20°

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

HDBaseT, Intrare VGA x 2,
ieşire VGA, HDMI x 2, RCA
compozit, USB tip B, USB
tip A, RS-232C, MHL (prin
HDMI 1), Miracast

Intrare VGA x 2, ieşire VGA,
HDMI x 2, RCA compozit,
USB tip B, USB tip A, RS232C, MHL (prin HDMI 1)

Intrare VGA x 2, ieşire VGA,
HDMI x 2, RCA compozit,
USB tip B, USB tip A, RS232C, MHL (prin HDMI 1)

Intrare VGA x 2, ieşire VGA,
HDMI x 2, RCA compozit,
USB tip B, USB tip A, RS232C, MHL (prin HDMI 1),
Miracast

HDBaseT, Intrare VGA x 2,
ieşire VGA, HDMI x 2, RCA
compozit, USB tip B, USB
tip A, RS-232C, MHL (prin
HDMI 1), Miracast

Intrare RCA pereche, intrare
stereo mini x 2, ieşire stereo
mini

Intrare RCA pereche, intrare
stereo mini x 2, ieşire stereo
mini

Intrare RCA pereche, intrare
stereo mini x 2, ieşire stereo
mini

Intrare RCA pereche, intrare
stereo mini x 2, ieşire stereo
mini

Intrare RCA pereche, intrare
stereo mini x 2, ieşire stereo
mini

LAN (RJ45) şi unitate LAN
wireless inclusă

LAN (RJ45) şi unitate LAN
wireless inclusă

LAN (RJ45) şi unitate LAN
wireless opţională

LAN (RJ45) şi unitate LAN
wireless inclusă

LAN (RJ45) şi unitate LAN
wireless inclusă

EasyMP Multi-PC
Projection, aplicaţie
iProjection pentru iOS,
Android şi Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC
Projection, aplicaţie
iProjection pentru iOS,
Android şi Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplicaţie iProjection pentru
iOS, Android şi Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplicaţie iProjection pentru
iOS, Android şi Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplicaţie iProjection pentru
iOS, Android şi Chromebook,
EasyMP Network Monitor

Ecran de pornire, Gesture
Presenter, duplicarea
ecranului prin Miracast,
întreruperea rapidă a
prezentării, încadrare pe
ecran, ecran împărţit,
pornire automată, mod
culoare DICOM, DCDi
by Faroudja, funcţie de
programare, focalizare
asistată, corecţie trapez în
timp real, reglare geometrică
rapidă, prezentare fără PC,
afişaj USB 3-în-1, prezentare
fără PC, conectivitate pentru
redare în flux şi partajare

Ecran de pornire, Gesture
Presenter, întreruperea
rapidă a prezentării,
încadrare pe ecran, ecran
împărţit, pornire automată,
mod culoare DICOM,
DCDi by Faroudja, funcţie
de programare, focalizare
asistată, corecţie trapez în
timp real, reglare geometrică
rapidă, prezentare fără PC,
afişaj USB 3-în-1, prezentare
fără PC, conectivitate pentru
redare în flux şi partajare

Ecran de pornire, Gesture
Presenter, întreruperea
rapidă a prezentării,
încadrare pe ecran, ecran
împărţit, pornire automată,
mod culoare DICOM,
DCDi by Faroudja, funcţie
de programare, focalizare
asistată, corecţie trapez în
timp real, reglare geometrică
rapidă, prezentare fără PC,
afişaj USB 3-în-1, prezentare
fără PC, conectivitate pentru
redare în flux şi partajare
(opţional)

Ecran de pornire, Gesture
Presenter, duplicarea
ecranului prin Miracast,
întreruperea rapidă a
prezentării, încadrare pe
ecran, ecran împărţit,
pornire automată, mod
culoare DICOM, DCDi
by Faroudja, funcţie de
programare, focalizare
asistată, corecţie trapez în
timp real, reglare geometrică
rapidă, prezentare fără PC,
afişaj USB 3-în-1, prezentare
fără PC, conectivitate pentru
redare în flux şi partajare

Ecran de pornire, Gesture
Presenter, duplicarea
ecranului prin Miracast,
întreruperea rapidă a
prezentării, încadrare pe
ecran, ecran împărţit,
pornire automată, mod
culoare DICOM, DCDi
by Faroudja, funcţie de
programare, focalizare
asistată, corecţie trapez în
timp real, reglare geometrică
rapidă, prezentare fără PC,
afişaj USB 3-în-1, prezentare
fără PC, conectivitate pentru
redare în flux şi partajare

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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Model

EB-5510

EB-5520W

EB-5530U

EB-L1100U

EB-L1105U

Rezoluţie

XGA (1.024 x 768)

WXGA (1.280 x 800)

WUXGA (1.920 x 1.200)

WUXGA (1.920 x 1.200)

WUXGA (1.920 x 1.200)

Aspect nativ

4:3

16:10

16:10

16:10

16:10

Luminozitate pe culoare
(lumeni) normal/eco

5.500 / 3.700

5.500 / 3.700

5.500 / 3.700

6.000 / 4.200

6.000 / 4.200

Raport de contrast

15.000:1

15.000:1

15.000:1

2.500.000:1

2.500.000:1

Durată de viaţă a lămpii/laser 5.000 / 10.000
(ore) normal/eco

5.000 / 10.000

5.000 / 10.000

20.000 / 30.000

20.000 / 30.000

Raport de proiecţie la
aspectul nativ

1,26 - 2,30:1

1,26 - 2,3:1

1,44 - 2,32

1,44 - 2,32

Dimensiune imagine scalabilă 50 - 300"
(diagonală)

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

50 - 300"

Zoom

Optic 2x

Optic 1,8x

Optic 1,8x

Optic 1,6x

Optic 1,6x

Trapez vertical Trapez
orizontal

Manuală ±30°
Manuală ±30°

Manuală ±30°
Manuală ±30°

Manuală ±30°
Manuală ±30°

Manuală ±45°
Manuală ±30°

Manuală ±45°
Manuală ±30

Deplasare lentilă

±58% verticală
±38% orizontală

±50% verticală
±10% orizontală

±50% verticală
±10% orizontală

±67% verticală
±30% orizontală

±67% verticală
±30% orizontală

Puterea difuzorului

10 W

10 W

10 W

10 W

10 W

Conectivitate

Intrare VGA, ieşire VGA,
5-BNC, 2 x HDMI, RS232C, intrare telecomandă
prin cablu

Intrare VGA, ieşire VGA,
5-BNC, 2xHDMI, RS-232C,
intrare telecomandă prin
cablu, HDBaseT, duplicarea
ecranului prin Miracast, USB
2.0 tip A, USB 2.0 tip B
(doar pentru service)

Intrare VGA, ieşire VGA,
5-BNC, 2xHDMI, RS-232C,
intrare telecomandă prin
cablu, HDBaseT, duplicarea
ecranului prin Miracast, USB
2.0 tip A, USB 2.0 tip B
(doar pentru service)

HDBaseT, intrare BNC,
intrare HDMI, intrare
DVI, ieşire VGA, intrare
VGA, interfaţă Ethernet
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS-232C

HDBaseT, intrare BNC,
intrare HDMI, intrare
DVI, ieşire VGA, intrare
VGA, interfaţă Ethernet
(100 Base-TX/10 Base-T),
RS-232C

Conectivitate audio

Intrare stereo mini x 2, ieşire
stereo mini

Intrare stereo mini x 2, ieşire
stereo mini

Intrare stereo mini x 2, ieşire
stereo mini

Intrare stereo mini x 3,
Ieşire stereo mini

Intrare stereo mini x 3,
Ieşire stereo mini

Reţea

LAN (RJ45) şi unitate LAN
wireless opţională

LAN (RJ45) şi unitate LAN
wireless opţională

LAN (RJ45) şi unitate LAN
wireless opţională

LAN (RJ45) şi unitate LAN
wireless opţională

LAN (RJ45) şi unitate LAN
wireless opţională

Soluţii software Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, aplicaţie
iProjection pentru iOS,
Android şi Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, aplicaţie
iProjection pentru iOS,
Android şi Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, aplicaţie
iProjection pentru iOS,
Android şi Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, aplicaţie
iProjection pentru iOS,
Android şi Chromebook,
control web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, aplicaţie
iProjection pentru iOS,
Android şi Chromebook,
control web

Alte funcţii

Ecran împărţit digital, funcţie
de programare, mod culoare
DICOM, reglare geometrică
rapidă, corecţie arc, blocare
deplasare lentilă, protecţie
cablu inclusă

Ecran împărţit digital, funcţie
de programare, mod culoare
DICOM, reglare geometrică
rapidă, corecţie arc, blocare
deplasare lentilă, protecţie
cablu inclusă

Ecran împărţit digital, funcţie
de programare, mod culoare
DICOM, reglare geometrică
rapidă, corecţie arc, blocare
deplasare lentilă, protecţie
cablu inclusă

Sursă de lumină laser, lentile
interschimbabile opţionale,
inclusiv lentilă UST cu
offset zero, zoom automat,
focalizare şi deplasare
lentilă, ecran împărţit,
corecţie de punct, corecţie
suprafaţă curbată şi colţuri,
memorie lentile, cameră
integrată pentru calibrarea
culorii, amplificare 4K,
instalare la 360°, îmbinare
margini, proiecţie în modul
portret

Sursă de lumină laser, lentile
interschimbabile opţionale,
inclusiv lentilă UST cu
offset zero, zoom automat,
focalizare şi deplasare
lentilă, ecran împărţit,
corecţie de punct, corecţie
suprafaţă curbată şi colţuri,
memorie lentile, cameră
integrată pentru calibrarea
culorii, amplificare 4K,
instalare la 360°, îmbinare
margini, proiecţie în modul
portret

Zgomot (dB) normal/eco

38 / 28

38 / 28

38 / 28

34 / 28

34 / 28

Greutate (kg)

6,7

6,9

6,9

20,1

20,1

Dimensiuni fără picioare
(L x A x Î 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

Consum de energie normal/
eco

411 W/309 W

411 W/309 W

411 W/309 W

454 W/313 W

454 W/313 W

0,34 W

0,47 W

0,50 W

0,50 W

1,27 - 2,59:1

Consum de energie în modul 0,34 W
standby, comunicare oprită
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Model

EB-L1200U

EB-L1300U

EB-L1405U

EB-L1500U

EB-L1505U

Rezoluţie

WUXGA (1.920 x 1.200)

WUXGA (1.920 x 1.200)

WUXGA (1.920 x 1.200)

WUXGA (1.920 x 1.200)

WUXGA (1.920 x 1.200)

Aspect nativ

16:10

16:10

16:10

16:10

16:10

Luminozitate pe culoare
(lumeni) normal/eco

7.000 / 4.900

8.000 / 5.600

8.000 / 5.600

12.000 / 8.400

12.000 / 8.400

Raport de contrast

2.500.000:1

2.500.000:1

2.500.000:1

2.500.000:1

2.500.000:1

Durată de viaţă a lămpii/laser 20.000 / 30.000
(ore) normal/eco

20.000 / 30.000

20.000 / 30.000

20.000 / 30.000

20.000 / 30.000

Raport de proiecţie la
aspectul nativ

1,44 - 2,32

1,44 - 2,32

1,57 - 2,56

1,57 - 2,56

Dimensiune imagine scalabilă 50 - 300"
(diagonală)

50 - 300"

50 - 300"

60 - 500"

60 - 500"

Zoom

Optic 1,6x

Optic 1,6x

Optic 1,6x

Optic 1,6x

Optic 1,6x

Trapez vertical Trapez
orizontal

Manuală ±45°
Manuală ±30°

Manuală ±45°
Manuală ±30°

Manuală ±45°
Manuală ±30°

Manuală ±45°
Manuală ±30

Manuală ±45°
Manuală ±30

Deplasare lentilă

±67% verticală
±30% orizontală

±67% verticală
±30% orizontală

±67% verticală
±30% orizontală

±60% verticală
±18% orizontală

±60% verticală
±18% orizontală

Puterea difuzorului

10 W

10 W

Nu este cazul

Nu este cazul

Nu este cazul

Conectivitate

HDBaseT, intrare BNC,
intrare HDMI, intrare DVI,
ieşire VGA, intrare VGA,
interfaţă Ethernet (100
Base-TX/10 Base-T), RS232C

HDBaseT, intrare BNC,
intrare HDMI, intrare DVI,
ieşire VGA, intrare VGA,
interfaţă Ethernet (100
Base-TX/10 Base-T), RS232C

HDBaseT, intrare BNC,
intrare HDMI, intrare DVI,
ieşire VGA, intrare VGA,
interfaţă Ethernet (100
Base-TX/10 Base-T), RS232C, HD-SDI

HDBaseT, intrare BNC,
intrare HDMI, intrare DVI,
ieşire VGA, intrare VGA,
interfaţă Ethernet (100 BaseTX/10 Base-T), RS-232C,
HD-SDI

HDBaseT, intrare BNC,
intrare HDMI, intrare DVI,
ieşire VGA, intrare VGA,
interfaţă Ethernet (100 BaseTX/10 Base-T), RS-232C,
HD-SDI

Conectivitate audio

Intrare stereo mini x 3,
Ieşire stereo mini

Intrare stereo mini x 3,
Ieşire stereo mini

Intrare stereo mini x 3,
Ieşire stereo mini

Intrare stereo mini x 3,
Ieşire stereo mini

Intrare stereo mini x 3,
Ieşire stereo mini

Reţea

LAN (RJ45) şi unitate LAN
wireless opţională

LAN (RJ45) şi unitate LAN
wireless opţională

LAN (RJ45) şi unitate LAN
wireless opţională

LAN (RJ45) şi unitate LAN
wireless opţională

LAN (RJ45) şi unitate LAN
wireless opţională

Soluţii software Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, aplicaţie
iProjection pentru iOS,
Android şi Chromebook,
control web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, aplicaţie
iProjection pentru iOS,
Android şi Chromebook,
control web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, aplicaţie
iProjection pentru iOS,
Android şi Chromebook,
control web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplicaţie iProjection
pentru iOS, Android şi
Chromebook, control web

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplicaţie iProjection
pentru iOS, Android şi
Chromebook, control web

Alte funcţii

Sursă de lumină laser, lentile
interschimbabile opţionale,
inclusiv lentilă UST cu
offset zero, zoom automat,
focalizare şi deplasare
lentilă, ecran împărţit,
corecţie de punct, corecţie
suprafaţă curbată şi colţuri,
memorie lentile, cameră
integrată pentru calibrarea
culorii, amplificare 4K,
instalare la 360°, îmbinare
margini, proiecţie în modul
portret

Sursă de lumină laser, lentile
interschimbabile opţionale,
inclusiv lentilă UST cu
offset zero, zoom automat,
focalizare şi deplasare
lentilă, ecran împărţit,
corecţie de punct, corecţie
suprafaţă curbată şi colţuri,
memorie lentile, cameră
integrată pentru calibrarea
culorii, amplificare 4K,
instalare la 360°, îmbinare
margini, proiecţie în modul
portret

Sursă de lumină laser, lentile
interschimbabile opţionale,
inclusiv lentilă UST cu
offset zero, zoom automat,
focalizare şi deplasare
lentilă, ecran împărţit,
corecţie de punct, corecţie
suprafaţă curbată şi colţuri,
memorie lentile, cameră
integrată pentru calibrarea
culorii, amplificare 4K,
instalare la 360°, îmbinare
margini, proiecţie în modul
portret

Sursă de lumină laser, lentile
interschimbabile opţionale,
zoom automat, focalizare
şi deplasare lentilă, ecran
împărţit, corecţie de punct,
corecţie suprafaţă curbată
şi colţuri, memorie lentile,
cameră integrată pentru
calibrarea culorii, amplificare
4K, instalare la 360°,
îmbinare margini, proiecţie în
modul portret

Sursă de lumină laser, lentile
interschimbabile opţionale,
zoom automat, focalizare
şi deplasare lentilă, ecran
împărţit, corecţie de punct,
corecţie suprafaţă curbată
şi colţuri, memorie lentile,
cameră integrată pentru
calibrarea culorii, amplificare
4K, instalare la 360°,
îmbinare margini, proiecţie în
modul portret

Zgomot (dB) normal/eco

34 / 28

35 / 29

35 / 29

37 / 30

37 / 30

Greutate (kg)

20,6

20,7

20,6

20,6

20,6

Dimensiuni fără picioare
(L x A x Î 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

Consum de energie normal/
eco

566 W/384 W

625 W/417 W

625 W/417 W

908 W/597 W

908 W/597 W

0,50 W

0,50 W

0,50 W

0,50 W

1,44 - 2,32

Consum de energie în modul 0,50 W
standby, comunicare oprită
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Conectivitate
1 Port LAN (RJ45: 100Base-TX)

11 Port ieşire monitor (Mini D-Sub cu 15 pini)

2 Port HDBaseT (HDBaseT)

12 Ieşire audio

3 DVI

13 Port intrare BNC (5BNC)

4 Port intrare HDMI

14 Port RS-232C (Mini D-Sub cu 9 pini)

5 Port service

15 USB tip A

6 Ieşire monitor SDI

16 USB Tip B

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

17 Intrare video compozit

8 Port telecomandă (stereo mini)

19 USB tip A pentru wireless opţional

9 Intrare audio

20 Ieşire DVI (tablă albă)

10 	Port intrare computer
(Mini D-Sub cu 15 pini)

21 Intrare/ieşire sincronizare

18 S-Video

Seria EB-1400
21

10

8 19 14

15

11 17

12 20

16 9 1

4

4

9

Modelul prezentat este EB-1460Ui

Seria EB-1700

17

10

16

Modelul prezentat este EB-1795F
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15

4

9

Seria EB-2000
16 9

1

12 4

4

2

Modelul prezentat este EB-2265U
10

Seria EB-5500

14

10

1

10

11

2

4

11

9

12

4

13

5

14

8

Modelul prezentat este EB-5530U

Seria EB-L1000
1

2

3

9 10 9

5

4

11 12

9

6

13 14

8

Modelul prezentat este EB-L1505U
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Accesorii pentru o gamă largă de utilizări
Fiecare mediu este diferit, fiecare prezentare este diferită, aşa că oferim o
gamă largă de accesorii pentru a corespunde necesităţilor dumneavoastră.
De la filtre, lămpi şi dispozitive de montaj pe tavan, până la ecrane şi lentile,
uşurăm adaptarea pachetului de proiecţie pentru a se potrivi oricărei locaţii
sau oricărei audienţe.

Lămpi Epson originale

Suport pentru montare pe tavan

Garantăm imaginile cele mai bune, mai
luminoase şi mai constante pentru o
perioadă mai lungă de timp prin intermediul
lămpilor Epson originale. Acestea sunt
fabricate şi expediate conform unor
sisteme de control riguros al calităţii care
garantează cea mai bună calitate a imaginii,
maximizează fiabilitatea, minimizează
întreţinerea şi asigură o permanentă
acoperire sub garanţie completă.

Montaţi perfect proiectorul în spaţiul pe care
îl aveţi la dispoziţie şi asiguraţi flexibilitatea,
siguranţa şi securitatea cu ajutorul
suporturilor personalizate destinate montării
pe tavan.
Seria EB-1700 (ELPMB23/ELPPT01)
Seria EB-2000 (ELPMB23)
Seria EB-5500 (ELPMB22/ELPMB30)
Suport pentru montare pe plafon seria
EB-L1000 (ELPMB47/ELPMB48)

Adaptor LAN wireless ELPAP10
Realizaţi prezentări rapide, securizate,
printr-o conexiune wireless cu Multi-PC
Projection sau iProjection de la Epson,
cu ajutorul acestui adaptor USB pentru
instalare uşoară.

Difuzoare ELPSP02
Aceste difuzoare compacte adaugă un
sunet puternic pentru orice soluţie pentru
spaţii de conferinţe.

CULORI DE

1

MAI LUMINOASE
cu proiectoarele Epson2

Studiu realizat de Futuresource Consulting Limited pentru perioada 2001-2015. / 2Luminozitatea pe culoare a fost măsurată în conformitate
cu standardul IDMS 15.4. Luminozitatea pe culoare variază în funcţie de condiţiile de utilizare. Proiectoarele 3LCD Epson de top destinate
mediului de afaceri şi educaţional comparate cu proiectoarele DLP de top cu 1 cip, în baza datelor NPD din perioada iunie 2013 - mai 2014
şi datelor cercetărilor PMA pentru trimestrele 1-3 din 2013. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.epson.ro/clo / 3Epson. / 4Vânzări table
albe de Sommers & Jenkins. / 5Crowne Plaza. / 6Cercetare Aberdeen. / 7Microsoft Office PPC. / 8Universitatea Cornell / 9IDC. / 10Studiu
privind locul de muncă Gensler 2013. / 11IBM. / 12Jigsaw24. / 13Kinvey. / 14Raport stare comunicaţii unificate Information Week 2014. /
15
Ofertele de garanţie nu sunt disponibile pentru toate ţările. Vă rugăm să contactaţi reprezentantul Epson local. / 16Interfaţa tactilă nu este
disponibilă pe toate modelele/ 17Necesită aplicaţia iProjection şi o conexiune la internet – compatibil doar cu dispozitive IOS şi Android şi
se pot aplica limitări de partajare a fişierelor. / 18Miracast™ este disponibil pe dispozitive selectate care acceptă Android 4.2+ şi Microsoft
Windows 8.1+. Intel® WiDi necesită un sistem Intel® compatibil cu WiDi care rulează Microsoft Windows 7+. / 19EB-L1505U/EB-L1500U
este primul şi singurul proiector laser 3LCD WUXGA de 12.000 lm de pe piaţă începând cu luna decembrie a anului 2015. / 20Nu sunt
disponibile pentru toate produsele, verificaţi specificaţiile de la paginile 24–29
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Pentru informaţii suplimentare, contactaţi biroul Epson local sau vizitaţi www.epson.ro
EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdăreanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucureşti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro
Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi.
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.
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