Zobrazovacie riešenia pre korporácie

Stanovenie štandardu
pre moderné firemné
prostredia
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Pridanie spolupráce a prepojení
v rámci zasadnutí
Stanovte novú definíciu firemnej prezentácie pomocou
projektorov, ktoré prinášajú dokonalý, veľký obraz a uľahčujú
prezentáciu obsahu v zasadacích miestnostiach, učebniach
a prednáškových sálach. Na rozdiel od displejov naše
projektory prinášajú publiku škálovateľnú veľkosť obrazu
a každý detail zobrazujú jasne a farebne, nech prezentujete
kdekoľvek.
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Veľkosť projekčnej plochy je dôležitá

Pripojte sa a prezentujte

Ukážte každý detail vďaka obrazu
s veľkosťou až 500", ktorý je jasný,
bez odleskov, nenamáha oči a je jasne
viditeľný z ktoréhokoľvek miesta. Na rozdiel
od displejov neexistuje pevná veľkosť
obrazovky. Namiesto približovania a
straty obsahu stačí jednoducho zväčšiť
zobrazenie. Tieto projektory sú navyše
ľahké, kompaktné a prenosné, vďaka
čomu sa ľahko inštalujú.

Začnite hneď prezentovať pomocou
projektorov Epson a eliminujte frustráciu
a meškania spôsobené nastavovaním
a problémami s kompatibilitou. Rýchlo
a jednoducho pripojíte zariadenia, budete
zdieľať obsah a zapojíte všetkých na
stretnutí či prítomných vzdialene cez
sieť vďaka plnej podpore stratégií BYOD
(Bring Your Own Device – prines si vlastné
zariadenie) a UC (Unified Communications –
jednotná komunikácia).

Verné farby

Interaktívne riešenia

Premietajte živý, pútavý obraz s rozlíšením
až Full HD aj v jasne osvetlených
miestnostiach pomocou technológie Epson
3LCD. Optický systém panela 3LCD v srdci
každého projektora Epson spája vysoké
rozlíšenie a vysoký kontrastný pomer, ktorý
prináša bohaté farby a jas trikrát vyšší
ako pri 1-čipových projektoroch DLP2.
Jednoducho, s projektormi Epson môžete
vytvárať konzistentný realistický obraz, ktorý
zaujme a inšpiruje publikum, nech už je vaša
téma akákoľvek.

Riešenia pre zasadačky Epson spájajú ľudí,
miesta a informácie, čím vášmu podnikaniu
dodávajú účinnosť a interaktivitu. Zasadačky
čoraz viac prijímajú nové technológie, ktoré
umožňujú jednoduché, efektívne zdieľanie
a zobrazovanie informácií z akéhokoľvek
zariadenia a lepšiu interaktivitu, ktorá
premieňa stretnutia na produktívne
rozhovory.
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Vytvorte optimálnu veľkosť obrazovky,
aby ste pre každého napodobnili
dojem z obrazovky počítača.

60" zobrazenie

60" zobrazenie sa javí
ako 14" monitor

500"

veľkosť
neinteraktívneho
obrazu
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100"

zobrazenie

Vždy ideálna veľkosť obrazovky

Zobrazenie jasného obsahu

Náš obraz je jasný a škálovateľný až do
veľkosti 100" (na našich interaktívnych
modeloch) a 500" (v prípade nášho radu
na montáž) a čo je dôležité, vždy zahŕňa
celý váš obsah. Displeje prinášajú len jednu
veľkosť obrazovky a voliteľné priblíženie –
a to je všetko. Naše projektory vám
poskytujú celý rad škálovateľných veľkostí
obrazovky pre rôzne zasadacie priestory,
učebne a dokonca aj veľké priestory, ako
sú prednáškové sály.

Začleňte sa do budúcnosti kancelárskej
komunikácie vďaka ohromujúcemu obrazu,
ktorý zaujme akékoľvek publikum a zapojí
ho do stretnutia. Veľkosť obrazovky, ktorá
napodobňuje zobrazenie na osobnom
počítači, pomáha zlepšiť jas a čitateľnosť
a zvyšuje zapojenie sa publika, ktoré vidí
obrazovku z ktoréhokoľvek miesta.

Pridaná hodnota, riešenie typu všetko
v jednom

Skvelý obraz, žiadne obmedzenia
100" zobrazenie sa javí ako
25,2" monitor
Pri miestnosti s veľkosťou 4 × 3 metre

Nech už je veľkosť obrazu akákoľvek,
môžete sa spoľahnúť na vynikajúcu kvalitu
obrazu s rozlíšením až Full HD WUXGA,
dokonca aj vo veľkých, jasne osvetlených
prostrediach. Dokonca aj s bohatými,
realistickými farbami, skvelými detailmi
a s menším pixelovým efektom, ktorý je
prítomný na displejoch. Neexistujú ani
obmedzenia pozorovacích uhlov, mŕtve
uhly ani odlesky na obrazovke, čím sa vaša
prezentácia otvára najširšiemu publiku.

Naše projektory vám prinesú oveľa viac, ako
je len fantastický, veľký obraz. Za zlomok
ceny 80-palcového displeja môžete vytvárať
prezentácie typu všetko v jednom so
všetkými funkciami obrazovky, bielej tabule
a papierovej tabule. Naše projektory sú aj
oveľa ľahšie, kompaktnejšie, robustnejšie
a odolnejšie ako displeje, čo umožňuje
jednoduché prenášanie medzi jednotlivými
priestormi a nižšie náklady na inštaláciu.

Vďaka ideálnej veľkosti obrazovky dajte každému rovnakú príležitosť zdieľať
a zapojiť sa.

65''

70''

100''

Na základe typickej miestnosti s dĺžkou 6 metrov

Veľkosť projekčnej plochy
je dôležitá
Správna veľkosť obrazu v danej miestnosti je nesmierne dôležitá
pre úroveň koncentrácie, zapojenia sa a pochopenie obsahu.
Na rozdiel od displejov poskytujú naše projektory škálovateľný
obraz vhodný do každej miestnosti, ktorý každému poskytne
dokonalý výhľad, pričom napodobňuje skúsenosť ako pri
osobnom počítači bez straty obsahu, kvality alebo detailu
z akéhokoľvek uhla.
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Bezproblémová pripojiteľnosť
a prezentovanie
Komunikačné technológie sú dôležité pre akékoľvek úspešné
podnikanie, ale závisia od spojenia najlepších funkcií, ktoré
bezproblémovo spolupracujú, aby poskytli efektívne riešenie.
Vďaka komplexným možnostiam pripojenia pri zasadnutiach
alebo zo vzdialených miest, jednoduchému nastaveniu a celej
škále funkcií, ktoré vám umožnia bezproblémové zdieľanie
obsahu, to projektory Epson umožňujú.

Rýchla inštalácia

Bezproblémové prezentovanie

Jednoduchý prístup k funkciám

Ušetrite čas a odstráňte komplikácie
pomocou aplikácií Epson EasyMP, ktoré
úplne podporujú stratégiu BYOD (Bring Your
Own Device – Prineste si vlastné zariadenie).
Aplikácie Easy MP umožňujú jednoduché
zahrnutie obsahu zo širokej škály
inteligentných telefónov, tabletov a počítačov
pri zasadnutiach a prezentáciách. Vďaka
širokým možnostiam pripojenia vrátane
HDBaseT a bezdrôtovej siete LAN je možná
jednoduchá integrácia do existujúcich
štruktúr IT.

Pomocou prezentovania gestami zlepšite
svoj štýl prezentovania, eliminujte rušenie
a zabezpečte plynulý priebeh stretnutí.
To vám prinesie flexibilnosť, keďže budete
môcť prezentáciou prechádzať pomocou
jednoduchých pohybov rúk.

Prístup k funkciám a ovládacím prvkom
projektora máte z jedinej komplexnej
domovskej obrazovky – ľahko dostupný
ovládací panel, ktorý zobrazuje najčastejšie
používané funkcie a umožňuje zmeniť zdroj
a ešte oveľa viac pri plynulom priebehu
prezentácií a hodín.

Zrkadlenie obrazovky
Ušetrite čas odosielaním a streamovaním
obsahu priamo zo zariadenia do projektora
pomocou funkcie zrkadlenia obrazovky.

Podporte zapojenie sa
Pripojte až 50 počítačov, premietajte
obsah simultánne až zo štyroch zariadení,
zdieľajte informácie a vzdialene interagujte
s kýmkoľvek cez sieť alebo na stretnutí
pomocou funkcie Epson Multi-PC
Projection. Pomocou najnovšej technológie
zdieľania súborov medzi telefónmi NFC
získajte ľahký prístup k informáciám, ktoré
prinesú účastníci.
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Monitorovanie a ovládanie
Pomocou centrálneho monitorovania
a ovládania sa môžete starať o celú flotilu
projektorov. Vyberte a odosielajte informácie
do projektorov, šetrite čas a peniaze
zapínaním a vypínaním projektorov v danom
čase, sledujte cykly údržby a odosielajte
upozornenia, aby ste zaistili, že na začiatku
stretnutia bude všetko pripravené.

80

%

firiem v EÚ tvrdí, že
nové technológie
podporujú skvelú
spoluprácu3

Nie všetky funkcie sú k dispozícii pri všetkých produktoch, pozrite si technické údaje na stranách 24 – 29.
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Skutočné farby, nádherné detaily
Naša technológia 3LCD vytvára obraz s rozlíšením až Full HD
a bohatými akoby živými farbami pri všetkých úrovniach jasu,
aby boli prezentácie jasné a pútavé aj v dobre osvetlených
zasadacích prostrediach. Obraz je trikrát jasnejší ako pri
jednočipových projektoroch DLP2 a dosahuje úroveň kvality,
všestrannosti a kreatívnej slobody, ktorá presahuje displeje.

3x

jasnejšie ako 1-čipové
projektory DLP
2
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Vysoký jas
Zlepšite zapojenie sa tým, že oživíte obsah
vďaka najjasnejšiemu, najfarebnejšiemu
obrazu. Meranie jasu našich projektorov je
jednoduché, keďže uvádzame skutočné
úrovne bieleho aj farebného svetelného
výkonu. Nech už je obsah akýkoľvek,
môžete sa spoľahnúť na úroveň jasu pre
všetok obsah v rámci celej obrazovky.

Kvalita prostredníctvom technológie
Naša technológia 3LCD spája vysoké
rozlíšenie, jas až 12 000 lúmenov a bohaté
farby, aby vytvorila živý, pútavý obraz
dokonca aj v jasne osvetlených učebniach.
Trojčipový optický systém bez pohyblivých
častí v srdci každého projektora umožňuje
plynulé splývanie farieb, čo vytvára krásny,
konzistentný obraz.

Technológia 3LCD od spoločnosti
Epson – trikrát jasnejšia ako technológia
konkurencie2

Bežné projektory využívajúce
jednočipovú technológiu DLP

Vyšší kontrast, okúzľujúci jas

Full HD na dokonalú čistotu obrazu

Každý detail premietajte aj na najväčších
plochách s kontrastným pomerom až
2 500 000:1. To znamená, že najjasnejšia
biela je 2 500 000-krát jasnejšia ako
najtmavšia čierna – tento rozdiel oživuje
obraz vďaka neuveriteľne bohatým,
krištáľovo čistým detailom.

Naše projektory Full HD WUXGA
reprodukujú každý detail, vďaka čomu je
každý vzdelávací scenár jasný. Ostrejší
text a obrazy s vyšším rozlíšením menej
namáhajú oči a sprostredkujú váš odkaz,
či už sú blízko a interaktívne v rámci
malej skupiny alebo sú určené pre väčšie
publikum v posluchárni.
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Výkon ako laserové zariadenie
Náš rad laserových projektorov ponúka
kvalitu a všestrannosť novej generácie
so skvelým obrazom a jasom až 12 000
lúmenov. Tieto projektory sa vyznačujú
anorganickými panelmi LCD a fosforovým
kotúčom, ktoré sú výnimočne odolné proti
teplu a svetlu a prinášajú úžasnú kvalitu
obrazu počas mimoriadne dlhého obdobia.

9

Spojte ľudí, miesta a informácie
Riešenia pre zasadnutia Epson prinášajú všetkým možnosť
vytvárať prepojenia, zdieľať obsah a rýchlo a jednoducho sa zapojiť
do stretnutí. Mení sa spôsob interakcie pri práci a my využívame
nové technológie, aby sme všetkým poskytli jednoduchý prístup
k stretnutiam (osobným alebo cez vzdialený prístup cez sieť)
a zapojili ich do interaktívnych diskusií v reálnom čase, ktoré
informujú a motivujú.

Premeňte zasadnutia na výsledky

Jednotná komunikácia

Neúčinné stretnutia môžu byť veľkým
zdrojom frustrácie a strateného času. Naše
riešenia odstraňujú tento problém, pretože
umožňujú rýchle a jednoduché nastavenie,
poskytujú spoľahlivé pripojenie k celej
škále zariadení a miest a prinášajú skvelý
obraz, s ktorým možno pracovať, uložiť ho
a zdieľať na budúce použitie.

Zdieľanie vedomostí je kľúčovým prvkom
rozvoja podnikania v novom svete
korporátnej komunikácie. Spolupráca
je jednoduchšia, keď môžete rýchlo
a jednoducho pripojiť svoje zariadenia
a zdieľať nápady s kolegami po sieti.
To umožňuje lepšiu flexibilnosť a podporuje
efektívnejšiu prácu.

Tvorte a inovujte

20

%

Ľudia si zapamätajú menej ako 20 %
toho, čo sa im prezentuje na snímkach4.

Interaktivita s interaktívnymi bielymi
tabuľami vedie k týmto výsledkom:
50 % viac konverzácií s potenciálnymi
zákazníkmi,
29 % kratší čas k produktivite,
15 % kratšie priemerné cykly predaja6
Zamestnanci uvádzajú neúčinné stretnutia
ako jediný najväčší dôvod strateného času7.
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74

%

ľudí hovorí, že očný kontakt je hlavný
neverbálny indikátor pozitívneho
stretnutia5.

Zdieľajte informácie

4x

Firmy, ktoré zamestnancom dávajú na
výber spôsob, akým pracujú, rastú 4-krát
rýchlejšie8.

37

75

%

firiem v EÚ súhlasí, že nové
technológie podporujú
interaktívnu spoluprácu3.

Zamestnanci na pracoviskách, ktoré
poskytujú zdieľaný priestor na
spoluprácu, hovoria o vyššom výkone10.

%

V roku 2015 mobilná pracovná sila
predstavovala podľa očakávaní 37 %
z celkovej pracovnej sily9.

Spolupracujte účinnejšie

92

%

riaditeľov oddelenia ľudských zdrojov
priraďuje zdieľaniu informácií prioritu na
najbližšie 3 – 5 rokov11.

249

80

%

firiem v EÚ tvrdí, že nové technológie
podporujú skvelú spoluprácu3.

62

%

firiem hovorí, že lepšia spolupráca
zamestnancov je tým najlepším
motivačným prvkom pre aplikácie
UC14.

%

zvýšenie počtu osobných zariadení, ktoré sa
využívajú na podporu flexibilnej práce v roku
201312.

50

%

V roku 2017 bude polovica všetkých
zamestnávateľov žiadať, aby zamestnanci
využívali na prácu vlastné zariadenie13.

Nie všetky funkcie sú k dispozícii pri všetkých produktoch, pozrite si technické údaje na stranách 24 – 29.
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Udržiavajte firmu v pohybe
S programom Epson CoverPlus365 si užívajte výnimočnú
podporu a dokonalý pokoj mysle. Poskytuje celý rozsah
podpory od poradenstva pred predajom po výmenu
produktov v rámci pomoci po predaji. Budete mať prístup
k našim odborníkom a sieti servisného centra, ako aj ku
školeniu údržby na mieste a prioritnej podpore.

1.	Partner spoločnosti Epson preskúma
potreby vašej firmy

2.	Partner spoločnosti Epson pripraví
záručnú zmluvu

Náš partner vám pomôže určiť vaše
požiadavky, model projektora a počet
jednotiek*, ktoré budú zodpovedať vášmu
podnikaniu.

Po schválení náš partner spracuje vašu
požiadavku.

€

Vaše projektory sa dodajú, nastavia a
nainštalujú podľa vašich podnikových
požiadaviek.

4.	Zaregistrujte si produkty a požiadajte
o balík výmeny

5.	Spoločnosť Epson vás bude kontaktovať,
aby zorganizovala školenie na mieste

Jednoducho zavolajte prioritnú linku podpory
Epson, zaregistrujte svoje projektory
a požiadajte o produkt na výmenu.

Spoločnosť Epson vás bude kontaktovať,
aby zorganizovala školenie na mieste
týkajúce sa preventívnej údržby.

6.	Zašlú sa vám produkty na
výmenu

7.	Užívajte si nepretržitú podporu so
zárukou CoverPlus365

Projektor na výmenu (prípadne lampa a filter)
vám budú odoslané priamo po ukončení
ľubovoľného školenia.

Získate nepretržitú pomoc a podporu
365 dní v roku, vďaka čomu budú prerušenia
spôsobené servisnými zásahmi a opravami
minimálne.

* Minimálne objednané množstvo požadované na získanie záruky CoverPlus365.
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3.	Dodajú a nainštalujú sa vaše
projektory

Komplexná pomoc

Odolnejšie pripojenie

Originálne lampy Epson

Naša voliteľná záruka CoverPlus365 prináša
skutočné nepretržité zabezpečenie, aby
bola pokrytá jednoducho akákoľvek situácia.
Tento výnimočný program je vytvorený
tak, aby ste vždy mohli premietať aj vďaka
funkciám, ako je priamy prístup ku školeným
odborníkom a rady a pomoc pred, počas
a po predaji. Tiež ponúka náhradné
projektory, lampy a filtre vymeniteľné
u zákazníka a školenie údržby na mieste.

Náš širokoškálový servis nám umožňuje
veľmi rýchlo odpovedať a reagovať, keď
nás potrebujete. So svojimi reťazcovými
partnermi veľmi úzko spolupracujeme
a veľké množstvo našich predajcov a
tímy zamerané na koncových zákazníkov
a korporácie predstavujú širokú sieť
kontaktov pre všetky aspekty predaja,
servisu a konzultácií.

Originálne lampy Epson zabezpečujú
vysoký jas a vynikajúcu reprodukciu farieb,
aby vám dodali maximálny výkon a kvalitu.
Tieto lampy sa vyrábajú a prepravujú podľa
prísnych systémov kontroly kvality, aby sa
zabezpečila dlhá, bezproblémová životnosť.

Kvalita so spoľahlivosťou
Dokonalá bezstarostnosť
Naše štandardné záruky sú ďalším
dôležitým rozdielom medzi spoločnosťou
Epson a inými výrobcami projektorov – kryjú
vás počas 3 alebo 5 rokov (v závislosti od
produktu) alebo 20 000 hodín používania,
podľa toho, čo nastane skôr15.

Všetky naše projektory sú vytvorené tak, aby
vydržali a ponúkli bezproblémový výkon pri
minimálnej údržbe. Všetky diely projektorov
sú navrhnuté a vyrobené veľmi detailne, aby
bola zaistená dlhá životnosť a jednoduchá
údržba i výmena – od našich laserových
projektorov (až 56 000 hodín) po naše
pokročilé filtre (až 30 000 hodín).

Rozsiahle krytie až do

20 000
hodín používania15

Dostupnosť programu CoverPlus365 sa líši v závislosti od krajiny. Podrobnejšie informácie získate v miestnej pobočke spoločnosti Epson.
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Veľmi krátka projekčná vzdialenosť

Dynamické interaktívne projektory,
ktoré podporujú spoluprácu
Pomocou týchto interaktívnych, intuitívnych riešení pre zasadacie
miestnosti typu všetko v jednom, ktoré využívajú jednotnú
komunikáciu, stratégiu BYOD a odstraňujú potrebu samostatných
bielych či papierových tabúľ, urobte zo zasadnutí skutočné miesto
spolupráce. Premietajte obsah Full HD na škálovateľnú obrazovku
až do veľkosti 100" a spojte kolegov pomocou interaktivity s počítačom
a webovej komunikácie cez aplikáciu Skype for business.
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Zapojte viaceré miesta

Lepšia komunikácia

Umožnite jednoduché zapojenie sa

Veďte zaujímavé stretnutia pomocou
rozšírenej počítačovej interaktivity a webovej
komunikácie cez aplikáciu Skype for
business. Znížte náklady na cestovanie
a rozšírte svoj dosah vďaka jednoduchým
možnostiam pripojenia zo vzdialených
miest a aplikácii Multi-PC Projection na
prezentovanie z domu cez sieť.

Premeňte stretnutia na živé diskusie
pomocou interaktivity dvoch pier na
obrazovke alebo ovládania dotykom prsta16
v rámci celej obrazovky a premietajte na
akýkoľvek rovný povrch vrátane povrchu
stola. Diskutujte o nápadoch a rozvíjajte
ich, potom uložte a vytlačte výsledky alebo
e-mailové dokumenty priamo do kontaktov
v aplikácii MS Outlook cez podporu funkcie
LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol).

Podporujte voľnosť a flexibilnosť cez
počítačové pripojenie v kancelárii
prostredníctvom vzdialeného pripojenia
vrátane pripojenia klávesnice USB bez straty
interaktivity pomocou dotyku prstom.

Séria EB-1400
EB-1440Ui, EB-1450Ui, EB-1460Ui
EB-1460Ui
Full HD so škálovateľným zobrazením až
do 100"
4 400 lúmenov, rozlíšenie WUXGA
Dotykové ovládanie a dve interaktívne perá
Vzdialené pripojenie
Zdieľanie tabule
Dva vstupy HDMI pre digitálny video
a audio obsah
Zrkadlenie obrazovky
Interaktivita viacerých obrazoviek
Lokálne a vzdialené pripojenie cez sieť
LAN, Wi-Fi
Rozdelená obrazovka
Softvér Multi-PC Projection
Štandardné bezdrôtové pripojenie

Pridajte všestrannosť a hodnotu

Šetrite energiou, buďte v bezpečí

Užívajte si vysokú spoľahlivosť

Premietajte živé, profesionálne prezentácie
prostredníctvom bohatého, realistického
obrazu a rozlíšenia Full HD „lepšieho ako
1080p“ WUXGA. Dosiahnite škálovateľné
zobrazenie až 100" a inšpirujte k spolupráci
pomocou celej škály funkcií vrátane
používania dvoch projektorov na vytvorenie
obrovskej interaktívnej obrazovky, ktorá
ponúkne ešte väčšie pracovné prostredie.

Medzi funkcie šetrenia energie patrí
dynamické ovládanie lampy na automatické
priradenie jasu svetelným podmienkam
a dočasné vypnutie zvuku a obrazu, ktoré
stlmí lampu o 70 % počas prestávok alebo
diskusií. Získajte jasný prehľad o stave
projektora, zapínajte a vypínajte napájanie a
dokonca odosielajte správy JPEG pomocou
aplikácie EasyMP Network Monitor.
Zostaňte zabezpečení pomocou funkcií,
ako je bezdrôtové zabezpečenia a šifrované
zdieľanie údajov a súborov.

Udržte nízke celkové náklady na vlastníctvo
a užívajte si dokonalý pokoj vďaka overenej
odolnosti a spoľahlivosti Epson, záruke
CoverPlus365 a dlhšiemu cyklu údržby
lampy a vzduchového filtra až to
10 000 hodín v úspornom režime.

Pridajte funkcie bielej tabule
Pripojte svoju bielu tabuľu cez výstup DVI
a premietajte obraz na veľkú sekundárnu
obrazovku. Zobrazujte obsah a pridávajte
k nemu priamo poznámky až z 15
samostatných notebookov alebo tabletov
cez webový prehliadač a uložte ich, odošlite
alebo vytlačte. Funkcie bielej tabule možno
zabezpečiť aj prístupom chráneným heslom.
Vytvárajte mobilné pripojenia
Naše riešenia podporujú bežné IT rozhrania
a uľahčujú zdieľanie obsahu priamo
z inteligentných zariadení so systémom iOS
a Android.
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Mimoriadne mobilné

Inteligentné, mimoriadne mobilné
prezentovanie – kdekoľvek
Vytvárajte skvelý Full HD obraz v akomkoľvek zasadacom prostredí rýchlo a
jednoducho pomocou týchto mimoriadne tenkých projektorov, ktoré možno
umiestniť do tašky na notebook a vážia len 1,8 kg. Vytvorte škálovateľnú
obrazovku až do veľkosti 300" tak, aby zodpovedala veľkosti miestnosti a
vášmu publiku a zaistite, aby mal každý dokonalý výhľad.
Jasný obraz s vysokým rozlíšením
Jasne prezentujte svoj odkaz pomocou
výnimočnej kvality obrazu dokonca aj
v jasne osvetlenom prostredí. Naša
technológia 3LCD produkuje rovnako
vysoký biely aj farebný svetelný výkon
až 3 200 lúmenov spolu s bohatými,
realistickými farbami a detailmi vo vysokom
rozlíšení. Zobrazujte širokouhlý obsah
z prenosných počítačov s rozlíšením až
Full HD.

Spojte sa s publikom
Funkcia NFC uľahčuje pripojenie
k inteligentným zariadeniam so systémom
Android a bezdrôtové prezentovanie
cez aplikáciu Epson iProjection. Zapojte
vysokokvalitný video a audio obsah
z mobilných zariadení a zároveň ich
nabíjajte vďaka podpore MHL.

Jednoduché nastavenie, dokonalé
ovládanie
Premietajte dokonalý obraz z akejkoľvek
polohy pomocou horizontálnej a vertikálnej
korekcie lichobežníka a automatického
prispôsobenia veľkosti premietacej
plochy. Začnite rýchlosťou blesku vďaka
automatickému zapnutiu hneď po pripojení
zariadenia a automatickému vyhľadaniu
a detekcii zdroja vstupu. Krátka projekčná
vzdialenosť umožňuje premietať veľký obraz
z krátkej vzdialenosti, takže projektor možno
použiť v malých priestoroch a predný výstup
ventilátora umožňuje, aby prúd vzduchu
smeroval od ľudí sediacich za projektorom.

Pripojte svoje mobilné zariadenie k sieti, do ktorej je
pripojený projektor.
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Séria EB-1700
EB-1780W, EB-1781W, EB-1785W,
EB-1795F
EB-1795F
3 200 lúmenov s rozlíšením Full HD 1080p
Aplikácia Epson iProjection na bezdrôtové
pripojenie smartfónu alebo tabletu
Horizontálna a vertikálna korekcia
lichobežníka
Automatické prispôsobenie veľkosti
premietacej plochy (nie je k dispozícii
na modeli EB-1780W)
Prezentovanie gestami
NFC
Vstupy VGA, USB, HDMI

Ľahké a kompaktné

1,8 kg

Porovnajte, ovládajte

Prezentácia bez počítača

Súčasne sledujte dva zdroje údajov vďaka
funkcii rozdelenia obrazovky. Využite
prezentovanie gestami na udržanie
pozornosti publika a zachovajte plynulosť
vďaka posúvaniu prezentácie priamo cez
obraz na obrazovke (nie je k dispozícii pre
model EB-1780W).

Zabudovaná bezdrôtová sieť LAN
Rozdelená obrazovka
Zrkadlenie obrazovky
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Zasadacia miestnosť

Všestrannosť s výnimočnými
možnostiami pripojenia
Prineste do akokoľvek veľkej zasadacej miestnosti
vynikajúci, škálovateľný obraz v rozlíšení Full HD.
Vytvorte dokonalú veľkosť obrazu pre dané prostredie
a ponúknite svoj obsah z celej škály zariadení ľahko
a intuitívne pomocou domovskej obrazovky.
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Séria EB-2000
EB-2040, EB-2055, EB-2065, EB-2140W,
EB-2155W, EB-2165W, EB-2245U,
EB-2250U, EB-2255U, EB-2265U
EB-2265U

Premietajte výnimočný obraz

Pripojte sa

HDBaseT

Pridajte kvalitu a jasnosť vďaka
kontrastnému pomeru 15 000:1 a rozlíšeniu
Full HD. Zdieľajte bohaté, živé farby a detaily
v akýchkoľvek svetelných podmienkach
s rozlíšením až WUXGA, ktoré zobrazuje
širokouhlý formát a jednoducho vyhovie
takmer akémukoľvek obsahu z prenosného
počítača.

Pridajte obsah vo vysokom rozlíšení
pomocou dvoch portov HDMI, obsah
z malých zariadení presuňte na veľkú
obrazovku vďaka podpore MHL a všetko
zjednodušte pomocou pripojiteľnosti LAN
a HDBaseT cez jeden kábel a funkcii Wi-Fi.
Pripojte až 50 počítačov cez softvér MultiPC, prezentujte bezdrôtovo z inteligentných
zariadení iOS a Android cez aplikáciu
iProjection17 alebo využite zrkadlenie
obrazovky cez funkciu Miracast18.

Škálovateľná veľkosť obrazovky až do 300"
5 500 lúmenov, Full HD WUXGA
Bezdrôtová sieť LAN
2x port HMDI (1x MHL), HDBaseT
Prezentácia z viacerých počítačov
a možnosť rozdelenia obrazovky
Automatická lichobežníková korekcia
a prispôsobenie veľkosti premietacej plochy
Zrkadlenie obrazovky
Životnosť lampy až 10 000 hodín
v úspornom režime
Prezentovanie gestami

Zanechajte displeje
So škálovateľným obrazom až do veľkosti
300" sú naše riešenia pre zasadacie
miestnosti vhodné do akéhokoľvek
priestoru a každému účastníkovi prinášajú
jasný, detailný obraz bez odleskov na celej
obrazovke.

Užívajte si bezstarostné používanie
Tieto projektory sú kompaktné, odolné
a veľmi spoľahlivé, so životnosťou lampy
až 10 000 hodín (v úspornom režime)
a rozšírenou zárukou CoverPlus365.

Bezproblémové spravovanie zariadení
Premietajte dokonalý obraz s ľahkosťou
Rýchlo a jednoducho všetko pripravte
a premietajte dokonalý obraz so zaostrením
s automatickou korekciou lichobežníka
a automatickým prispôsobením veľkosti
premietacej plochy. S automatickým
zapnutím pri pripojení zariadenia buďte
pripravení na okamžité spustenie.

Tieto projektory majú certifikáciu Crestron
na dosiahnutie jednoduchého pripojenia
k akejkoľvek domácej alebo podnikovej sieti
cez Wi-Fi alebo štandardný ethernetový
kábel. Zariadenia potom možno
bezproblémovo monitorovať, spravovať
a ovládať z akéhokoľvek prenosného
počítača alebo mobilného zariadenia
s pripojením na internet.

Majte to pod kontrolou
S funkciou prezentovania gestami
prezentujte ešte plynulejšie a modernejšie.
Táto pokročilá funkcia umožňuje meniť
snímky jednoduchým pohybom ruky, takže
nemusíte prerušovať prezentáciu hľadaním
diaľkového ovládača alebo presunom
k projektoru.
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Inštalácia

Výkonné, pôsobivé
prezentovanie
Premietajte vynikajúci obraz v širokej škále veľkých aj jasne
osvetlených priestoroch vďaka našej výkonnej sérii EB-5500.
Rýchlo a jednoducho všetko nastavte a pripojte sa ku širokej
škále zariadení a sietí a oživte svoj obsah pomocou bohatých,
realistických farieb a prepracovaných, ale používateľsky
príjemných prezentovacích nástrojov.
Držte sa obmedzeného rozpočtu

Premietajte dokonalý obraz

Tieto projektory sú cenovo dostupné, ale
stále ponúkajú dobré technické parametre
na profesionálne prezentovanie. Veľmi nízke
náklady na vlastníctvo sú výsledkom nízkej
nákupnej ceny a účinných, hospodárnych
lámp s dlhou výdržou, ktoré majú predĺženú
životnosť 10 000 hodín v úspornom režime
a možno ich jednoducho vymeniť.

Ponúknite živý, farebný obraz na veľkej
obrazovke s vysokým rozlíšením, ktorý je až
trikrát jasnejší2 ako konkurenčné 1-čipové
modely DLP a publiku poskytnite jasné
detaily na škálovateľnej obrazovke až do
veľkosti 300". Zlepšite prezentácie pomocou
funkcií, ako je prezentovanie rozdelenej
obrazovky.

Prezentujte jasnejšie, prezentujte lepšie

Vytvorte pripojenia

Prezentujte svoj obsah jasne v širokej
škále svetelných podmienok pomocou
5 500 lúmenov rovnako vysokého
bieleho a farebného svetelného výkonu.
Obrazydvoch portov HDMI sú jasné a
realistické vďaka zlepšeniam v oblasti
farby a kvality bielej, ako aj zdokonalenému
kontrastu a lepšiemu zaostreniu.

Užite si jednoduchú integráciu do
akéhokoľvek prostredia IT pomocou
pokročilých funkcií pripojenia. Medzi
funkcie patria dva vstupy HDMI a pripojenie
HDBase-T jediným káblom, ktoré zabezpečí
jednoduchosť inštalácie vďaka prenášaniu
videa, audia, sieťových funkcií a príkazov
ovládania cez jediný kábel CAT-6. Pridajte
všestrannosť v ešte väčšej miere pomocou
funkcií siete a voliteľného bezdrôtového
adaptéra USB.

Rozlíšenie od

XGA
WUXGA
po
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Zapojte svojich kolegov

Zjednodušte nastavovanie

Séria EB-5500

Streamovanie filmov, videí, fotografií a
hudby v rozlíšení Full HD 1080p z počítača
a mobilných zariadení so systémom Android
priamo do projektora je jednoduché vďaka
bezdrôtovému zrkadleniu Miracast typu
peer-to-peer (nie je k dispozícii na modeli
EB-5510). Nech už je zdroj akýkoľvek,
pokročilé bezdrôtové zabezpečenie, ktoré
pomáha zachovať informácie v bezpečí,
vám garantuje bezstarostnosť.

Integrácia je rýchla a flexibilná a jednoducho
možno dosiahnuť dokonale umiestnený,
jednotný obraz pomocou centrálnej
polohy objektívu a jeho širokému posunu,
horizontálnemu a vertikálnemu posunu
a širokým možnostiam pripojenia.

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

EB-5530U
5 500 lúmenov, rozlíšenie až WUXGA
Bezdrôtová pripojiteľnosť Miracast18
Pripojiteľnosť HDBaseT jedným káblom
Zvýšená životnosť lampy 10 000 hodín
v úspornom režime
Zlepšené farby a jasnejšia biela
Zdokonalený kontrast a zlepšené
zaostrenie
Horizontálny a vertikálny posun objektívu
so širokouhlým priblížením
Nízke celkové náklady na vlastníctvo
s cenovo dostupnými lampami na výmenu
Dva konektory HDMI
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Inštalácia

Prezentovanie novej
generácie
S našou laserovou premietacou technológiou zmeňte
spôsob prezentovania. Pozrite si rozdiel so svetovo prvým
laserovým projektorom WUXGA 3LCD s 12 000 lúmenmi19,
rozlíšením Full HD a vylepšením 4K, ktoré efektívne
zdvojnásobuje rozlíšenie. Spojte ohromujúci obraz
s celou škálou všestranných funkcií, aby každé
stretnutie a prezentácia boli nezabudnuteľné.
Premietajte dokonalý obraz

Vyskúšajte kvalitu lasera

Séria EB-L1000

Vytvorte pôsobivé obrázky v posluchárňach,
prednáškových sálach, galériách,
nákupných centrách a inde. Naše slávne
technológie laserových zdrojov svetla
a 3LCD odovzdajú váš odkaz aj v dobre
osvetlených miestnostiach prostredníctvom
obrazu, ktorý má trikrát jasnejšie farby ako
pri konkurencii2.

Spojte ohromujúcu kvalitu a spoľahlivosť
s našim novým laserovým zdrojom svetla
s dlhou výdržou a pokročilým filtrom.
Anorganický fosforový kotúč a panely
LCD prinášajú jasný, živý obraz spolu
s vynikajúcou odolnosťou voči teplu.
Výsledkom je 20 000 alebo viac hodín
používania bez údržby, aby ste získali
dokonalý pokoj v duši pri dôležitých
prezentáciách.

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

Pridajte flexibilnosť
Zanechajte silný dojem s prezentačnými
nástrojmi a inovatívnymi funkciami
siahajúcimi od inštalácie v rozsahu 360º,
motorizovaných vymeniteľných objektívov
a prezentovania rozdelenej obrazovky po
funkciu pamäte objektívu, ktorá šetrí váš
čas, a zabudovanú kameru na konzistentnú
kalibráciu obrazu.
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Pripojte sa k revolúcii v oblasti kvality
Vaše prezentácie budú prezentáciami
z budúcnosti vďaka technológii vylepšenia
4K, ktorá digitálne zdokonaľuje obsah
s rozlíšením Full HD 1080 p, čím efektívne
zdvojnásobuje rozlíšenie a prináša lepšiu
textúru, výnimočnú ostrosť, jasnosť a detaily.

EB-L1300U
Revolučná technológia laserového
premietania Epson
Výnimočný jas až 8 000 lúmenov,
technológia vylepšenia 4K
Oprava obrazu pomocou zabudovanej
kamery,
životnosť lasera až 83 000 hodín
v prispôsobenom režime
Prevádzka bez údržby až do 30 000 hodín
Jednoduché nastavenie a všestranná 360º
inštalácia
Celá škála objektívov vrátane objektívu
s mimoriadne krátkou projekčnou
vzdialenosťou s nulovým vyosením

Pripojte sa
Vďaka širokej škále vstupov prebehne
nastavenie a integrácia rýchlo a jednoducho.
Podpora vstupu HD-SDI/HDBaseT prináša
video a zvuk s rozlíšením Full HD cez
Ethernet a vstup 3G-SDI umožňuje projekciu
úplne nekomprimovaného obrazu20.
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Model
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EB-1440Ui

EB-1450Ui

EB-1460Ui

Rozlíšenie

WUXGA (1920 × 1200)

WUXGA (1920 × 1200)

WUXGA (1920 × 1200)

Základný pomer strán

16:10

16:10

16:10

Farebný svetelný výkon
(lúmeny), normálny/úsporný
režim
Kontrastný pomer

3 800 / 2 900

3 800 / 2 900

4 400 / 2 900

16 000:1

16 000:1

16 000:1

Životnosť lampy/lasera
(hodiny) (normálny/úsporný
režim)

5 000 / 10 000

5 000 / 10 000

5 000 / 10 000

Pomer veľkosti obrazu a
projekčnej vzdialenosti pri
základnom pomere strán

0,27:1

0,27:1

0,27:1

Škálovateľná veľkosť
obrazovky (uhlopriečka)

70 – 100"

70 – 100"

70 – 100"

Priblíženie

Digitálne 1,35-násobné

Digitálne 1,35-násobné

Digitálne 1,35-násobné

Vertikálna a horizontálna
korekcia lichobežníka

Manuálna ±3°
Manuálna ±3

Manuálna ±3°
Manuálna ±3

Manuálna ±3°
Manuálna ±3

Posun objektívu

–

–

–

Výstup reproduktorov

16 W

16 W

16 W

Pripojenie

vstup VGA, výstup VGA,
2x HDMI, kompozitný RCA,
2x USB typu A, USB typu B,
MHL (cez HDMI 1), výstup
DVI, RS-232C, vstup pre
káblový diaľkový ovládač,
vstup pre synchronizáciu,
výstup synchronizácie

vstup VGA, výstup VGA,
2x HDMI, kompozitný RCA,
2x USB typu A, USB typu B,
MHL (cez HDMI 1), výstup
DVI, RS-232C, vstup pre
káblový diaľkový ovládač,
vstup pre synchronizáciu,
výstup synchronizácie,
dotykové ovládanie jednotky

vstup VGA, výstup VGA,
2x HDMI, kompozitný RCA,
2x USB typu A, USB typu B,
MHL (cez HDMI 1), výstup DVI,
RS-232C, vstup pre káblový
diaľkový ovládač, vstup
pre synchronizáciu, výstup
synchronizácie, dotykové
ovládanie jednotky, zrkadlenie
obrazovky cez funkciu Miracast

Pripojenie audia

3x vstup stereo mini, výstup
stereo mini

3x vstup stereo mini, výstup
stereo mini

3x vstup stereo mini, výstup
stereo mini

Sieťové pripojenie

zahrnutá jednotka
bezdrôtovej siete LAN
a LAN (RJ45)

zahrnutá jednotka
bezdrôtovej siete LAN
a LAN (RJ45)

zahrnutá jednotka bezdrôtovej
siete LAN a LAN (RJ45)

Softvérové riešenia Epson

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, zariadenia
Android a Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
aplikácia iProjection pre
systémy iOS, Android
a zariadenia Chromebook,
EasyMP Network Monitor,
Easy Interactive Tools

EasyMP Multi-PC Projection,
EasyMP Network Projection,
aplikácia iProjection pre
systémy iOS, Android
a zariadenia Chromebook,
EasyMP Network Monitor,
Easy Interactive Tools

Ďalšie funkcie

domovská obrazovka,
vzdialená plocha Windows,
funkcie streamovania
a zdieľania, interakcia na
viacerých obrazovkách,
režim bielej tabule
s podporou zdieľania
a exportu, automatické
vyhľadávanie zdroja,
dočasné vypnutie zvuku
a obrazu, rozdelená
obrazovka, zobrazenie USB
3 v 1, dodávané s držiakom
na stenu, režim projekcie zo
stola (s voliteľnou
podložkou), stolový režim
(s voliteľným držiakom na
stôl), kopírovanie nastavení
OSD, automatické tlmenie
lampy, dve interaktívne perá,
automatická kalibrácia,
farebný režim DICOM,
podložka externého
ovládania, funkcia
harmonogramu, prezentácia
bez počítača

domovská obrazovka,
vzdialená plocha Windows,
funkcie streamovania
a zdieľania, interakcia na
viacerých obrazovkách, režim
bielej tabule s podporou
zdieľania a exportu,
automatické vyhľadávanie
zdroja, dočasné vypnutie
zvuku a obrazu, rozdelená
obrazovka, zobrazenie USB
3 v 1, dodávané s držiakom
na stenu, režim projekcie zo
stola (s voliteľnou podložkou),
stolový režim (s voliteľným
držiakom na stôl),
kopírovanie nastavení OSD,
automatické tlmenie lampy,
dve interaktívne perá
a interakcia dotykom,
automatická kalibrácia,
farebný režim DICOM,
podložka externého
ovládania, funkcia
harmonogramu, prezentácia
bez počítača

domovská obrazovka,
vzdialená plocha Windows,
funkcie streamovania
a zdieľania vrátania zrkadlenia
obrazovky cez funkciu
Miracast, interakcia na
viacerých obrazovkách, režim
bielej tabule s podporou
zdieľania a exportu,
automatické vyhľadávanie
zdroja, dočasné vypnutie zvuku
a obrazu, rozdelená obrazovka,
zobrazenie USB 3 v 1,
dodávané s držiakom na stenu,
režim projekcie zo stola
(s voliteľnou podložkou),
stolový režim (s voliteľným
držiakom na stôl), kopírovanie
nastavení OSD, automatické
tlmenie lampy, dve interaktívne
perá a interakcia dotykom,
automatická kalibrácia, farebný
režim DICOM, podložka
externého ovládania, funkcia
harmonogramu, prezentácia
bez počítača

Hlučnosť (v štandardnom/
úspornom režime v dB)

35 / 28

35 / 28

35 / 28

Hmotnosť (kg)

8,4

8,4

8,5

Rozmery bez nožičiek
(Š × H × V (mm))

474 × 447 × 164

474 × 447 × 164

474 × 447 × 164

Spotreba energie (normálny/
úsporný režim)

401 W/334 W

401 W/334 W

490 W/400 W

Spotreba energie
v pohotovostnom režime,
zvyčajne vyp.

0,5 W

0,5 W

0,5 W

Model

EB-1780W

EB-1781W

EB-1785W

EB-1795F

Rozlíšenie

WXGA (1280 × 800)

WXGA (1280 × 800)

WXGA (1280 × 800)

1080 p (1920 x 1080)

Základný pomer strán

16:10

16:10

16:10

16:9

Farebný svetelný výkon
(lúmeny), normálny/úsporný
režim
Kontrastný pomer

3 000 / 1 900

3 200 / 1 900

3 200 / 1 900

3 200 / 1 900

10 000:1

10 000:1

10 000:1

10 000:1

Životnosť lampy/lasera
(hodiny) (normálny/úsporný
režim)
Pomer veľkosti obrazu a
projekčnej vzdialenosti pri
základnom pomere strán

4 000 / 7 000

4 000 / 7 000

4 000 / 7 000

4 000 / 7 000

1,04 - 1,26:1

1,04 - 1,26:1

1,04 - 1,26:1

1,02 - 1,23:1

Škálovateľná veľkosť
obrazovky (uhlopriečka)

30 – 300"

30 – 300"

30 – 300"

30 – 300"

Priblíženie

Optické 1,2-násobné

Optické 1,2-násobné

Optické 1,2-násobné

Optické 1,2-násobné

Vertikálna a horizontálna
korekcia lichobežníka

Automatická ±30°
Manuálna ±30°

Automatická ±30°
Automatická ±20°

Automatická ±30°
Automatická ±20°

Automatická ±30°
Automatická ±20°

Posun objektívu

–

–

–

–

Výstup reproduktorov

1W

1W

1W

1W

Pripojenie

vstup VGA, kompozitný RCA, vstup VGA, kompozitný RCA, vstup VGA, kompozitný RCA, vstup VGA, kompozitný
USB typu B, USB typu A,
USB typu B, USB typu A,
USB typu B, USB typu A,
RCA, USB typu B, USB
HDMI
HDMI
HDMI
typu A, HDMI

Pripojenie audia

vstup stereo mini

vstup stereo mini

vstup stereo mini

vstup stereo mini

Sieťové pripojenie

podpora bezdrôtovej siete
LAN

podpora bezdrôtovej siete
LAN

podpora bezdrôtovej siete
LAN

podpora bezdrôtovej siete
LAN

Softvérové riešenia Epson

EasyMP Network Projection,
Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, zariadenia
Android a Chromebook

EasyMP Network Projection,
Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, zariadenia
Android a Chromebook

EasyMP Network Projection,
Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, zariadenia
Android a Chromebook

EasyMP Network Projection,
Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, zariadenia
Android a Chromebook

Ďalšie funkcie

zobrazenie USB 3 v 1,
snímka s dočasným
vypnutím zvuku a obrazu,
farebný režim DICOM SIM,
rozdelená obrazovka,
prezentácia bez počítača

zobrazenie USB 3 v 1,
snímka s dočasným
vypnutím zvuku a obrazu,
farebný režim DICOM SIM,
rozdelená obrazovky,
prezentácia bez počítača,
automatické prispôsobenie
veľkosti premietacej plochy
a automatické zaostrenie,
korekcia lichobežníka
v reálnom čase, prezentácia
gestami, NFC

zobrazenie USB 3 v 1,
snímka s dočasným
vypnutím zvuku a obrazu,
farebný režim DICOM SIM,
rozdelená obrazovky,
prezentácia bez počítača,
automatické prispôsobenie
veľkosti premietacej plochy
a automatické zaostrenie,
korekcia lichobežníka
v reálnom čase, prezentácia
gestami, NFC, zrkadlenie
obrazovky cez funkciu
Miracast

zobrazenie USB 3 v 1,
snímka s dočasným
vypnutím zvuku a obrazu,
farebný režim DICOM SIM,
rozdelená obrazovky,
prezentácia bez počítača,
automatické prispôsobenie
veľkosti premietacej plochy
a automatické zaostrenie,
korekcia lichobežníka
v reálnom čase, prezentácia
gestami, NFC, zrkadlenie
obrazovky cez funkciu
Miracast

Hlučnosť (v štandardnom/
úspornom režime v dB)

39 / 30

39 / 30

39 / 30

39 / 30

Hmotnosť (kg)

1,8

1,8

1,8

1,8

Rozmery bez nožičiek
(Š × H × V (mm))

292 × 213 × 44

292 × 213 × 44

292 × 213 × 44

292 × 213 × 44

Spotreba energie (normálny/
úsporný režim)

277 W/200 W

295 W/208 W

295 W/208 W

295 W/208 W

Spotreba energie
v pohotovostnom režime,
zvyčajne vyp.

0,34 W

0,34 W

0,34 W

0,34 W

25
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Model

EB-2040

EB-2055

EB-2065

EB-2140W

EB-2155W

Rozlíšenie

XGA (1024 × 768)

XGA (1024 × 768)

XGA (1024 × 768)

WXGA (1280 × 800)

WXGA (1 280 × 800)

Základný pomer strán

4:3

4:3

4:3

16:10

16:10

Farebný svetelný výkon
(lúmeny), normálny/úsporný
režim

4 200 / 2 700

5 000 / 3 800

5 500 / 3 800

4 200 / 2 700

5 000 / 3 600

Kontrastný pomer

15 000:1

15 000:1

15 000:1

15 000:1

15 000:1

Životnosť lampy/lasera
(hodiny) (normálny/úsporný
režim)
Pomer veľkosti obrazu
a projekčnej vzdialenosti pri
základnom pomere strán

5 000 / 10 000

5 000 / 10 000

5 000 / 10 000

5 000 / 10 000

5 000 / 10 000

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

Škálovateľná veľkosť
obrazovky (uhlopriečka)

30 – 300"

30 – 300"

30 – 300"

29 – 280"

29 – 280"

Priblíženie

Optické 1,6-násobné

Optické 1,6-násobné

Optické 1,6-násobné

Optické 1,6-násobné

Optické 1,6-násobné

Vertikálna a horizontálna
korekcia lichobežníka

Automatická ±30°
Manuálna ±30°

Automatická ±30°
Automatická ±20°

Automatická ±30°
Automatická ±20°

Automatická ±30°
Manuálna ±30°

Automatická ±30°
Automatická ±20°

Posun objektívu

–

–

–

–

–

Výstup reproduktorov

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

Pripojenie

2× vstup VGA, výstup VGA,
2× HDMI, kompozitný RCA,
USB typu B, USB typu A,
RS-232C, MHL (cez HDMI 1)

2× vstup VGA, výstup VGA,
2× HDMI, kompozitný RCA,
USB typu B, USB typu A,
RS-232C, MHL (cez HDMI 1)

2× vstup VGA, výstup VGA,
2× HDMI, kompozitný RCA,
USB typu B, USB typu
A, RS-232C, MHL (cez
HDMI 1)

2× vstup VGA, výstup VGA,
2× HDMI, kompozitný RCA,
USB typu B, USB typu
A, RS-232C, MHL (cez
HDMI 1)

2× vstup VGA, výstup VGA,
2× HDMI, kompozitný RCA,
USB typu B, USB typu
A, RS-232C, MHL (cez
HDMI 1)

Pripojenie audia

vstup páru RCA, 2x vstup
stereo mini, výstup stereo
mini

vstup páru RCA, 2x vstup
stereo mini, výstup stereo
mini

vstup páru RCA, 2x vstup
stereo mini, výstup stereo
mini

vstup páru RCA, 2x vstup
stereo mini, výstup stereo
mini

vstup páru RCA, 2x vstup
stereo mini, výstup stereo
mini

Sieťové pripojenie

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

zahrnutá jednotka
bezdrôtovej siete LAN
a LAN (RJ45)

zahrnutá jednotka
bezdrôtovej siete LAN
a LAN (RJ45)

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

zahrnutá jednotka
bezdrôtovej siete LAN
a LAN (RJ45)

Softvérové riešenia Epson

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, zariadenia
Android a Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, zariadenia
Android a Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, zariadenia
Android a Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, zariadenia
Android a Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, zariadenia
Android a Chromebook,
EasyMP Network Monitor

Ďalšie funkcie

domovská obrazovka,
dočasné vypnutie zvuku
a obrazu, automatické
prispôsobenie veľkosti
premietacej plochy,
rozdelená obrazovka,
automatické spustenie,
farebný režim DICOM, DCDi
od spoločnosti Faroudja,
funkcia harmonogramu,
funkcia Quick Corner,
prezentácia bez počítača,
zobrazenie USB 3 v 1

domovská obrazovka,
prezentovanie gestami,
dočasné vypnutie zvuku
a obrazu, automatické
prispôsobenie veľkosti
premietacej plochy,
rozdelená obrazovka,
automatické spustenie,
farebný režim DICOM, DCDi
od spoločnosti Faroudja,
funkcia harmonogramu,
pomocné zaostrenie,
korekcia lichobežníka
v reálnom čase, funkcia
Quick Corner, prezentácia
bez počítača, zobrazenie
USB 3 v 1, pripojenie na
streamovanie a zdieľanie

domovská obrazovka,
prezentovanie gestami,
dočasné vypnutie zvuku
a obrazu, automatické
prispôsobenie veľkosti
premietacej plochy,
rozdelená obrazovka,
automatické spustenie,
farebný režim DICOM, DCDi
od spoločnosti Faroudja,
funkcia harmonogramu,
pomocné zaostrenie,
korekcia lichobežníka
v reálnom čase, funkcia
Quick Corner, prezentácia
bez počítača, zobrazenie
USB 3 v 1, pripojenie na
streamovanie a zdieľanie

domovská obrazovka,
dočasné vypnutie zvuku
a obrazu, automatické
prispôsobenie veľkosti
premietacej plochy,
rozdelená obrazovka,
automatické spustenie,
farebný režim DICOM, DCDi
od spoločnosti Faroudja,
funkcia harmonogramu,
funkcia Quick Corner,
prezentácia bez počítača,
zobrazenie USB 3 v 1

domovská obrazovka,
prezentovanie gestami,
dočasné vypnutie zvuku
a obrazu, automatické
prispôsobenie veľkosti
premietacej plochy,
rozdelená obrazovka,
automatické spustenie,
farebný režim DICOM, DCDi
od spoločnosti Faroudja,
funkcia harmonogramu,
pomocné zaostrenie,
korekcia lichobežníka
v reálnom čase, funkcia
Quick Corner, prezentácia
bez počítača, zobrazenie
USB 3 v 1, pripojenie na
streamovanie a zdieľanie

Hlučnosť (v štandardnom/
úspornom režime v dB)

37 / 28

39 / 29

37 / 29

37 / 29

39 / 29

Hmotnosť (kg)

4,2

4,3

4,4

4,2

4,3

Rozmery bez nožičiek
(Š × H × V (mm))

377 × 291 × 101

377 × 291 × 101

377 × 291 × 101

377 × 291 × 101

377 × 291 × 101

Spotreba energie (normálny/
úsporný režim)

316 W/228 W

405 W/323 W

425 W/323 W

316 W/228 W

405 W/323 W

Spotreba energie
v pohotovostnom režime,
zvyčajne vyp.

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 × 800)

WUXGA (1920 × 1200)

WUXGA (1920 × 1 200)

WUXGA (1920 × 1200)

WUXGA (1920 × 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

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"

Optické 1,6-násobné

Optické 1,6-násobné

Optické 1,6-násobné

Optické 1,6-násobné

Optické 1,6-násobné

Automatická ±30°
Automatická ±20°

Automatická ±30°
Automatická ±20°

Automatická ±30°
Automatická ±20°

Automatická ±30°
Automatická ±20°

Automatická ±30°
Automatická ±20°

–

–

–

–

–

16 W

16 W

16 W

16 W

16 W

HDBaseT, 2× vstup VGA,
výstup VGA, 2× HDMI,
kompozitný RCA, USB
typu B, USB typu A,
RS-232C, MHL (cez
HDMI 1), Miracast/WiDi

2× vstup VGA, výstup VGA,
2× HDMI, kompozitný RCA,
USB typu B, USB typu A,
RS-232C, MHL (cez HDMI 1)

2× vstup VGA, výstup VGA,
2× HDMI, kompozitný RCA,
USB typu B, USB typu A,
RS-232C, MHL (cez HDMI 1)

2× vstup VGA, výstup VGA,
2× HDMI, kompozitný
RCA, USB typu B, USB
typu A, RS-232C, MHL (cez
HDMI 1), Miracast

HDBaseT, 2× vstup VGA,
výstup VGA, 2× HDMI,
kompozitný RCA, USB
typu B, USB typu A,
RS-232C, MHL (cez
HDMI 1), Miracast/WiDi

vstup páru RCA, 2x vstup
stereo mini, výstup stereo
mini

vstup páru RCA, 2x vstup
stereo mini, výstup stereo
mini

vstup páru RCA, 2x vstup
stereo mini, výstup stereo
mini

vstup páru RCA, 2x vstup
stereo mini, výstup stereo
mini

vstup páru RCA, 2x vstup
stereo mini, výstup stereo
mini

zahrnutá jednotka
bezdrôtovej siete LAN a
LAN (RJ45)

zahrnutá jednotka
bezdrôtovej siete LAN a
LAN (RJ45)

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

zahrnutá jednotka
bezdrôtovej siete LAN a
LAN (RJ45)

zahrnutá jednotka
bezdrôtovej siete LAN a LAN
(RJ45)

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, zariadenia
Android a Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, zariadenia
Android a Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, zariadenia
Android a Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, zariadenia
Android a Chromebook,
EasyMP Network Monitor

EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, zariadenia
Android a Chromebook,
EasyMP Network Monitor

domovská obrazovka,
prezentovanie gestami,
zrkadlenie obrazovky
cez Miracast, dočasné
vypnutie zvuku a obrazu,
automatické prispôsobenie
veľkosti premietacej plochy,
rozdelená obrazovka,
automatické spustenie,
farebný režim DICOM, DCDi
od spoločnosti Faroudja,
funkcia harmonogramu,
pomocné zaostrenie,
korekcia lichobežníka
v reálnom čase, funkcia
Quick Corner, prezentácia
bez počítača, zobrazenie
USB 3 v 1, pripojenie na
streamovanie a zdieľanie

domovská obrazovka,
prezentovanie gestami,
dočasné vypnutie zvuku
a obrazu, automatické
prispôsobenie veľkosti
premietacej plochy,
rozdelená obrazovka,
automatické spustenie,
farebný režim DICOM, DCDi
od spoločnosti Faroudja,
funkcia harmonogramu,
pomocné zaostrenie,
korekcia lichobežníka
v reálnom čase, funkcia
Quick Corner, prezentácia
bez počítača, zobrazenie
USB 3 v 1, pripojenie na
streamovanie a zdieľanie

domovská obrazovka,
prezentovanie gestami,
dočasné vypnutie zvuku
a obrazu, automatické
prispôsobenie veľkosti
premietacej plochy,
rozdelená obrazovka,
automatické spustenie,
farebný režim DICOM, DCDi
od spoločnosti Faroudja,
funkcia harmonogramu,
pomocné zaostrenie,
korekcia lichobežníka
v reálnom čase, funkcia
Quick Corner, prezentácia
bez počítača, zobrazenie
USB 3 v 1, pripojenie na
streamovanie a zdieľanie
(voliteľné)

domovská obrazovka,
prezentovanie gestami,
zrkadlenie obrazovky
cez Miracast, dočasné
vypnutie zvuku a obrazu,
automatické prispôsobenie
veľkosti premietacej plochy,
rozdelená obrazovka,
automatické spustenie,
farebný režim DICOM, DCDi
od spoločnosti Faroudja,
funkcia harmonogramu,
pomocné zaostrenie,
korekcia lichobežníka
v reálnom čase, funkcia
Quick Corner, prezentácia
bez počítača, zobrazenie
USB 3 v 1, pripojenie na
streamovanie a zdieľanie

domovská obrazovka,
prezentovanie gestami,
zrkadlenie obrazovky
cez Miracast, dočasné
vypnutie zvuku a obrazu,
automatické prispôsobenie
veľkosti premietacej plochy,
rozdelená obrazovka,
automatické spustenie,
farebný režim DICOM, DCDi
od spoločnosti Faroudja,
funkcia harmonogramu,
pomocné zaostrenie,
korekcia lichobežníka
v reálnom čase, funkcia
Quick Corner, prezentácia
bez počítača, zobrazenie
USB 3 v 1, pripojenie na
streamovanie a zdieľanie

39 / 29

37 / 29

39 / 29

39 / 29

39 / 29

4,6

4,6

4,6

4,7

4,7

377 × 291,5 × 110

377 × 291,5 × 110

377 × 291,5 × 110

377 × 291,5 × 110

377 × 291,5 × 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

27
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Model

EB-5510

EB-5520W

EB-5530U

EB-L1100U

EB-L1105U

Rozlíšenie

XGA (1024 × 768)

WXGA (1280 × 800)

WUXGA (1920 × 1 200)

WUXGA (1920 × 1 200)

WUXGA (1920 × 1200)

Základný pomer strán

4:3

16:10

16:10

16:10

16:10

Farebný svetelný výkon
(lúmeny), normálny/úsporný
režim

5 500 / 3 700

5 500 / 3 700

5 500 / 3 700

6 000 / 4 200

6 000 / 4 200

Kontrastný pomer

15 000:1

15 000:1

15 000:1

2 500 000:1

2 500 000:1

Životnosť lampy/lasera
(hodiny) (normálny/úsporný
režim)

5 000 / 10 000

5 000 / 10 000

5 000 / 10 000

20 000 / 30 000

20 000 / 30 000

Pomer veľkosti obrazu a
projekčnej vzdialenosti pri
základnom pomere strán

1,27 - 2,59:1

1,26 - 2,30:1

1,26 - 2.3:1

1,44 - 2,32

1,44 - 2,32

Škálovateľná veľkosť
obrazovky (uhlopriečka)

50 – 300"

50 – 300"

50 – 300"

50 – 300"

50 – 300"

Priblíženie

Optické 2-násobné

Optické 1,8-násobné

Optické 1,8-násobné

Optické 1,6-násobné

Optické 1,6-násobné

Vertikálna a horizontálna
korekcia lichobežníka

Manuálna ±30°
Manuálna ±30°

Manuálna ±30°
Manuálna ±30°

Manuálna ±30°
Manuálna ±30°

Manuálna ±45°
Manuálna ±30°

Manuálna ±45°
Manuálna ±30

Posun objektívu

±58 % vertikálne
±38 % horizontálne

±50 % vertikálne
±10 % horizontálne

±50 % vertikálne
±10 % horizontálne

±67 % vertikálne
±30 % horizontálne

±67 % vertikálne
±30 % horizontálne

Výstup reproduktorov

10 W

10 W

10 W

10 W

10 W

Pripojenie

vstup VGA, výstup VGAt,
5-BNC, 2× HDMI, RS-232C,
vstup pre káblový diaľkový
ovládač

vstup VGA, výstup VGAt,
5-BNC, 2x HDMI,
RS-232C, vstup pre káblový
diaľkový ovládač, HDBaseT,
zrkadlenie obrazovky cez
funkciu Miracast, USB 2.0
typu A, USB 2.0 typu B
(len pre servis)

vstup VGA, výstup VGAt,
5-BNC, 2x HDMI,
RS-232C, vstup pre káblový
diaľkový ovládač, HDBaseT,
zrkadlenie obrazovky cez
funkciu Miracast, USB 2.0
typu A, USB 2.0 typu B
(len pre servis)

HDBaseT, vstup BNC, vstup
HDMI, vstup DVI, výstup
VGA, vstup VGA, rozhranie
Ethernet (100 Base-TX/10
Base-T), RS-232C

HDBaseT, vstup BNC, vstup
HDMI, vstup DVI, výstup
VGA, vstup VGA, rozhranie
Ethernet (100 Base-TX/10
Base-T), RS-232C

Pripojenie audia

2× vstup stereo mini, výstup
stereo mini

2× vstup stereo mini, výstup
stereo mini

2× vstup stereo mini, výstup
stereo mini

3× vstup stereo mini
výstup stereo mini

3× vstup stereo mini
výstup stereo mini

Sieťové pripojenie

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

Softvérové riešenia Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, aplikácia
iProjection pre systém
iOS, Android a zariadenia
Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, aplikácia
iProjection pre systém
iOS, Android a zariadenia
Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, aplikácia
iProjection pre systém
iOS, Android a zariadenia
Chromebook

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android a
zariadenia Chromebook,
webové ovládanie

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network
Projection, EasyMP MultiPC Projection, aplikácia
iProjection pre systém
iOS, Android a zariadenia
Chromebook, webové
ovládanie

Ďalšie funkcie

digitálne rozdelenie
obrazovky, funkcia
harmonogramu, farebný
režim DICOM, zámok
posunu objektívu, funkcia
Quick Corner, korekcia
oblúkov, zahrnutý kryt kábla

digitálne rozdelenie
obrazovky, funkcia
harmonogramu, farebný
režim DICOM, zámok
posunu objektívu, funkcia
Quick Corner, korekcia
oblúkov, zahrnutý kryt kábla

digitálne rozdelenie
obrazovky, funkcia
harmonogramu, farebný
režim DICOM, zámok
posunu objektívu, funkcia
Quick Corner, korekcia
oblúkov, zahrnutý kryt kábla

laserový zdroj svetla,
možnosti vymeniteľných
objektívov vrátane objektívu
UST s nulovým vyosením,
elektronické priblíženie,
zaostrenie a posun
objektívu, rozdelená
obrazovka, korekcia bodov,
korekcia zakriveného
povrchu a rohovej
steny, pamäť objektívu,
integrovaná kamera na
kalibráciu farieb, vylepšenie
4K, 360° montáž, funkcia
splývania okrajov, projekcia
na výšku

laserový zdroj svetla,
možnosti vymeniteľných
objektívov vrátane objektívu
UST s nulovým vyosením,
elektronické priblíženie,
zaostrenie a posun
objektívu, rozdelená
obrazovka, korekcia bodov,
korekcia zakriveného
povrchu a rohovej
steny, pamäť objektívu,
integrovaná kamera na
kalibráciu farieb, vylepšenie
4K, 360° montáž, funkcia
splývania okrajov, projekcia
na výšku

Hlučnosť (v štandardnom/
úspornom režime v dB)

38 / 28

38 / 28

38 / 28

34 / 28

34 / 28

Hmotnosť (kg)

6,7

6,9

6,9

20,1

20,1

Rozmery bez nožičiek
(Š × H × V (mm))

472 × 354 × 134

472 × 354 × 134

472 × 354 × 134

586 × 492 × 211

586 × 492 × 211

Spotreba energie (normálny/
úsporný režim)

411 W/309 W

411 W/309 W

411 W/309 W

454 W/313 W

454 W/313 W

Spotreba energie
v pohotovostnom režime,
zvyčajne vyp.

0,34 W

0,34 W

0,47 W

0,50 W

0,50 W

Model

EB-L1200U

EB-L1300U

EB-L1405U

EB-L1500U

EB-L1505U

Rozlíšenie

WUXGA (1920 × 1200)

WUXGA (1920 × 1200)

WUXGA (1920 × 1200)

WUXGA (1920 × 1200)

WUXGA (1920 × 1200)

Základný pomer strán

16:10

16:10

16:10

16:10

16:10

Farebný svetelný výkon
(lúmeny), normálny/úsporný
režim

7 000 / 4 900

8 000 / 5 600

8 000 / 5 600

12 000 / 8 400

12 000 / 8 400

Kontrastný pomer

2 500 000:1

2 500 000:1

2 500 000:1

2 500 000:1

2 500 000:1

Životnosť lampy/lasera
(hodiny) (normálny/úsporný
režim)

20 000 / 30 000

20 000 / 30 000

20 000 / 30 000

20 000 / 30 000

20 000 / 30 000

Pomer veľkosti obrazu a
projekčnej vzdialenosti pri
základnom pomere strán

1,44 - 2,32

1,44 - 2,32

1,44 - 2,32

1,57 - 2,56

1,57 - 2,56

Škálovateľná veľkosť
obrazovky (uhlopriečka)

50 – 300"

50 – 300"

50 – 300"

60 – 500"

60 – 500"

Priblíženie

Optické 1,6-násobné

Optické 1,6-násobné

Optické 1,6-násobné

Optické 1,6-násobné

Optické 1,6-násobné

Vertikálna a horizontálna
korekcia lichobežníka

Manuálna ±45°
Manuálna ±30°

Manuálna ±45°
Manuálna ±30°

Manuálna ±45°
Manuálna ±30°

Manuálna ±45°
Manuálna ±30

Manuálna ±45°
Manuálna ±30

Posun objektívu

±67 % vertikálne
±30 % horizontálne

±67 % vertikálne
±30 % horizontálne

±67 % vertikálne
±30 % horizontálne

±60 % vertikálne
±18 % horizontálne

±60 % vertikálne
±18 % horizontálne

Výstup reproduktorov

10 W

10 W

–

–

–

Pripojenie

HDBaseT, vstup BNC, vstup
HDMI, vstup DVI, výstup
VGA, vstup VGA, rozhranie
Ethernet (100 Base-TX/10
Base-T), RS-232C

HDBaseT, vstup BNC, vstup
HDMI, vstup DVI, výstup
VGA, vstup VGA, rozhranie
Ethernet (100 Base-TX/10
Base-T), RS-232C

HDBaseT, vstup BNC, vstup
HDMI, vstup DVI, výstup
VGA, vstup VGA, rozhranie
Ethernet (100 Base-TX/10
Base-T), RS-232C, HD-SDI

HDBaseT, vstup BNC, vstup
HDMI, vstup DVI, výstup
VGA, vstup VGA, rozhranie
Ethernet (100 Base-TX/10
Base-T), RS-232C, HD-SDI

HDBaseT, vstup BNC, vstup
HDMI, vstup DVI, výstup
VGA, vstup VGA, rozhranie
Ethernet (100 Base-TX/10
Base-T), RS-232C, HD-SDI

Pripojenie audia

3× vstup stereo mini
výstup stereo mini

3× vstup stereo mini
výstup stereo mini

3× vstup stereo mini
výstup stereo mini

3× vstup stereo mini
výstup stereo mini

3× vstup stereo mini
výstup stereo mini

Sieťové pripojenie

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

pripojiteľnosť k sieti LAN
(RJ45) a voliteľná jednotka
bezdrôtovej siete

Softvérové riešenia Epson

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android
a zariadenia Chromebook,
webové ovládanie

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android
a zariadenia Chromebook,
webové ovládanie

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android
a zariadenia Chromebook,
webové ovládanie

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android
a zariadenia Chromebook,
webové ovládanie

EasyMP Network Monitor,
EasyMP Network Projection,
EasyMP Multi-PC Projection,
aplikácia iProjection pre
systém iOS, Android
a zariadenia Chromebook,
webové ovládanie

Ďalšie funkcie

laserový zdroj svetla,
možnosti vymeniteľných
objektívov vrátane objektívu
UST s nulovým vyosením,
elektronické priblíženie,
zaostrenie a posun
objektívu, rozdelená
obrazovka, korekcia bodov,
korekcia zakriveného
povrchu a rohovej
steny, pamäť objektívu,
integrovaná kamera na
kalibráciu farieb, vylepšenie
4K, 360° montáž, funkcia
splývania okrajov, projekcia
na výšku

laserový zdroj svetla,
možnosti vymeniteľných
objektívov vrátane objektívu
UST s nulovým vyosením,
elektronické priblíženie,
zaostrenie a posun
objektívu, rozdelená
obrazovka, korekcia bodov,
korekcia zakriveného
povrchu a rohovej
steny, pamäť objektívu,
integrovaná kamera na
kalibráciu farieb, vylepšenie
4K, 360° montáž, funkcia
splývania okrajov, projekcia
na výšku

laserový zdroj svetla,
možnosti vymeniteľných
objektívov vrátane objektívu
UST s nulovým vyosením,
elektronické priblíženie,
zaostrenie a posun
objektívu, rozdelená
obrazovka, korekcia bodov,
korekcia zakriveného
povrchu a rohovej
steny, pamäť objektívu,
integrovaná kamera na
kalibráciu farieb, vylepšenie
4K, 360° montáž, funkcia
splývania okrajov, projekcia
na výšku

laserový zdroj svetla,
možnosti vymeniteľných
objektívov, elektronické
priblíženie, zaostrenie
a posun objektívu, rozdelená
obrazovka, korekcia bodov,
korekcia zakriveného
povrchu a rohovej steny,
pamäť objektívu, integrovaná
kamera na kalibráciu farieb,
vylepšenie 4K, 360° montáž,
funkcia splývania okrajov,
projekcia na výšku

laserový zdroj svetla,
možnosti vymeniteľných
objektívov, elektronické
priblíženie, zaostrenie
a posun objektívu, rozdelená
obrazovka, korekcia bodov,
korekcia zakriveného
povrchu a rohovej steny,
pamäť objektívu, integrovaná
kamera na kalibráciu farieb,
vylepšenie 4K, 360° montáž,
funkcia splývania okrajov,
projekcia na výšku

Hlučnosť (v štandardnom/
úspornom režime v dB)

34 / 28

35 / 29

35 / 29

37 / 30

37 / 30

Hmotnosť (kg)

20,6

20,7

20,6

20,6

20,6

Rozmery bez nožičiek
(Š × H × V (mm))

586 × 492 × 211

586 × 492 × 211

586 × 492 × 211

586 × 492 × 211

586 × 492 × 211

Spotreba energie (normálny/
úsporný režim)

566 W/384 W

625 W/417 W

625 W/417 W

908 W/597 W

908 W/597 W

Spotreba energie
v pohotovostnom režime,
zvyčajne vyp.

0,50 W

0,50 W

0,50 W

0,50 W

0,50 W
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Pripojenie
2 Port HDBaseT (HDBaseT)

11 	Výstupný port monitora (15-kolíkový konektor
Mini D-Sub)

3 DVI

12 Audio výstup

4 Port pre vstup HDMI

13 Vstupný port BNC (5BNC)

5 Servisný port

14	Port RS-232C (9-kolíkový konektor Mini
D-Sub)

1 Port siete LAN (RJ45: 100Base-TX)

6 Výstup na monitor SDI

15 USB typu A

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

16 USB typu B

8 	Port diaľkového ovládania
(stereo minikonektor)

17 Vstup kompozitného videosignálu

9 Audio vstup

19	USB typu A na voliteľné bezdrôtové pripojenie

10 	Vstupný port počítača (15-kolíkový
konektor Mini D-Sub)

20 Výstup DVI (biela tabuľa)

18 S-Video

21 Vstup/výstup pre synchronizáciu

Séria EB-1400
21

10

8 19 14

15

11 17

12 20

16 9 1

4

4

9

Zobrazený je model EB-1460Ui

Séria EB-1700

17

10

16

Zobrazený je model EB-1795F
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15

4

9

Séria EB-2000
16 9

1

12 4

4

2

Zobrazený je model EB-2265U
10

Séria EB-5500

14

10

1

10

11

2

4

11

9

12

4

13

5

14

8

Zobrazený je model EB-5530U

Séria EB-L1000
1

2

3

9 10 9

5

4

11 12

9

6

13 14

8

Zobrazený je model EB-L1505U
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Príslušenstvo pre širokú škálu uplatnení
Každé prostredie je iné, rovnako aj prezentácia, preto ponúkame širokú
škálu príslušenstva presne podľa vašich potrieb. Vďaka filtrom, lampám,
stropným držiakom, premietacím plátnam a objektívom je jednoduché na
mieru prispôsobiť váš projektor s príslušenstvom tak, aby bol vhodný do
vášho prostredia a pre akékoľvek publikum.

Originálne lampy Epson

Stropný držiak

Zaistite najlepší, najjasnejší
a najkonzistentnejší obraz na dlhú dobu
s originálnymi lampami Epson. Vyrábajú
sa a dodávajú pri dodržaní detailných
systémov na kontrolu kvality, ktoré zaručujú
tú najlepšiu kvalitu obrazu, maximalizujú
spoľahlivosť, minimalizujú údržbu a zaisťujú
nepretržité komplexné záručné krytie.

Projektor dokonale umiestnite do svojho
priestoru a zabezpečte flexibilnosť a
bezpečnosť s našimi stropnými držiakmi
zhotovenými na mieru.

Adaptér bezdrôtovej siete LAN ELPAP10

Reproduktory ELPSP02

Prezentujte rýchlo, bezdrôtovo a bezpečne
prostredníctvom funkcie Multi-PC Projection
alebo aplikácie iProjection od spoločnosti
Epson pomocou tohto adaptéra USB, ktorý
sa ľahko inštaluje.

Tieto kompaktné reproduktory dodajú
výkonný zvuk akémukoľvek riešeniu do
zasadacích miestností.

Séria EB-1700 (ELPMB23/ELPPT01)
Séria EB-2000 (ELPMB23)
Séria EB-5500 (ELPMB22/ELPMB30)
Držiak na strop série EB-L1000 (ELPMB47/
ELPMB48)

1
2

Výskum uskutočňovaný spoločnosťou Futuresource Consulting Limited v období rokov 2001 až 2015. / 2 Farebný jas (farebný svetelný
výkon) meraný v súlade s normou IDMS 15.4. Farebný jas sa bude líšiť v závislosti od podmienok používania. Špičkové projektory Epson
3LCD pre firmy a vzdelávacie inštitúcie v porovnaní so špičkovými jednočipovými projektormi DLP na základe údajov od spoločnosti
NPD získaných v období od júna 2013 do mája 2014 a údajov od spoločnosti PMA Research za 1. až 3. štvrťrok 2013. Ďalšie informácie
nájdete na adrese www.epson.sk/CLO. /3 Epson. / 4 Predaj bielych tabúľ spoločnosťou Sommers & Jenkins. / 5 Crowne Plaza. / 6 Aberdeen
Research. / 7 Microsoft Office PPC. / 8 Cornell University / 9 IDC. / 10 Štúdia pracoviska Gensler 2013. / 11 IBM. / 12 Jigsaw24. / 13 Kinvey. /
14
Správa Information Week State of Unified Communications Report 2014. / 15 Ponúkaná záruka nie je k dispozícii vo všetkých krajinách.
Obráťte sa na obchodného zástupcu spoločnosti Epson. / 16 Ovládanie dotykom nie je k dispozícii pri všetkých modeloch. / 17 Vyžaduje
sa aplikácia iProjection a internetové pripojenie – kompatibilné len so zariadeniami so systémom iOS a Android a môžu platiť obmedzenia
zdieľania súborov. / 18 Funkcia Miracast™ je k dispozícii na vybraných zariadeniach, ktoré podporujú operačné systémy Android 4.2+ a
Microsoft Windows 8.1+. Funkcia Intel® WiDi vyžaduje systém s operačným programom Microsoft Windows 7+ a povolenou funkciou Intel®
WiDi. / 19 K decembru 2015 je projektor EB-L1505U/EB-L1500U prvým a jediným laserovým projektorom WUXGA 3LCD s 12 000 lúmenmi
na trhu (k decembru 2015). / 20 Nie je k dispozícii pri všetkých produktov. Pozrite si technické parametre na stranách 24 – 29.
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Ďalšie informácie získate od miestneho zastúpenia spoločnosti Epson alebo na webovej stránke www.epson.sk.
EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Technická podpora: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
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