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Ta svetla ter razširljiva prikazovalna rešitev, ki ponuja več načinov 
povezljivosti in je preprosta za namestitev, ustreza vsem vašim 
zahtevam.

S tem projektorjem polne visoke ločljivosti, ki poskrbi za svetlo in živahno vsebino ter 
veliko sliko z možnostjo spreminjanja velikosti, optimizirajte potencial predstavitev. 
Obstojna žarnica zagotavlja leta učnih ur, preden je treba zamenjati žarnico ali zračni 
filter. Projektor je preprost za namestitev in ponuja različne načine povezljivosti, tako da 
lahko hitro dostopate do vsebine iz več naprav.

Odlična vidnost za vsakega izvajalca predstavitve
Pri tem projektorju polne visoke ločljivosti bo vsebina svetla, živahna in jasna, tako da 
se bodo lahko vsi osredotočili na učno uro. Projektor zagotavlja izjemno vidljivost s 
sliko velikosti do 300 palcev, ki ostane svetla tudi v zelo osvetljenih prostorih. Vse to 
omogočata visoka svetilnost 4.000 lumnov in razmerje kontrasta 16.000 : 1.

Preprosta nastavitev
Vsako delovno okolje je drugačno, zato potrebujete projektor, ki ga je preprosto 
nastaviti in umestiti v prostor. Široka 1,6-kratna optična povečava in navpični/vodoravni 
trapezni popravek omogočata preprosto namestitev ter takojšnjo uporabo.

Minimalno vzdrževanje
Če imate omejena sredstva, vam naši zanesljivi projektorji in obstojne žarnice (17.000 
ur v varčnem načinu) pomagajo zmanjšati izpade delovanja ter nepotrebne stroške 
servisiranja. Pomislite, kaj bi lahko dosegli z manj prekinitvami – naši projektorji 
zagotavljajo leta uporabe, preden je treba zamenjati žarnico. 

Uporabite več naprav
Pritegnite pozornost svojega občinstva in spodbudite sodelovalno okolje z rešitvami za 
povezovanje, ki omogočajo nemoteno delo. Z aplikacijo iProjection1 je preprosto 
prikazati vsebino iz računalnikov in pametnih naprav. Funkcija razdeljenega zaslona 
omogoča hkraten prikaz vsebine iz več naprav, funkcija moderatorja pa pregled 
vsebine pred dejanskim prikazom.
Visokokakovosten zvok
Projektor ima vgrajen 16-vatni zvočnik, ki omogoča jasno predvajanje zvočne vsebine, 
ne da bi potrebovali dodatne zunanje zvočnike.

GLAVNE LASTNOSTI

Svetel in živahen brezžičen prikaz polne 
visoke ločljivosti
Tehnologija 3LCD ter enako intenzivna bela 
in barvna svetilnost
Minimalno vzdrževanje
Leta neprekinjene uporabe, preden je 
potrebno vzdrževanje
Pretočno predvajanje in skupna raba
Vgrajena brezžična povezljivost in zrcaljenje 
zaslona
Pameten prihranek pri stroških
Življenjska doba žarnice do 17.000 ur v 
varčnem načinu delovanja
Sodelovalne funkcije
Aplikacija iProjection1, funkcija razdeljenega 
zaslona, funkcija moderatorja



SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA
Projekcijski sistem Tehnologija 3LCD, Zaslonka RGB s tekočimi kristali
Zaslon LCD 0,61 palec Z C2 Fine

SLIKA
Barvna svetilnost 4.000 Lumni- 2.400 Lumni (ekonomično)
Bela svetilnost 4.000 Lumni - 2.400 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom ISO 21118:2012
Ločljivost Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Razmerje kontrasta 16.000 : 1
Luč UHE, 230 Š, 6.500 h Življenjska doba, 17.000 h Življenjska doba (v varčnem načinu delovanja)
Trapezna korekcija Samodejno navpično: ± 30 °, Ročno vodoravno ± 30 °
Barvna reprodukcija do 1,07 milijarde barv

OPTIKA
Razmerje projiciranja 1,32 - 2,14:1
Velikost projekcije 30 palci - 300 palci
Projekcijska razdalja: 
širokokotno/razpotegnjeno

1,76 m - 2,86 m ( 60 palec zaslon

F-število projekcijskega 
objektiva

1,51 - 1,99

Goriščna razdalja 18,2 mm - 29,2 mm
Fokus Ročno
Odmik 10 : 1

POVEZLJIVOST
USB zaslon, funkcija 3 v 1: slika / miška / zvok
Priključki USB 2.0 vrste A, USB 2.0 vrste B, RS-232C, Vmesnik ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Vhod 

VGA (2x), Izhod VGA, Vhod HDMI (2x), Kompozitni vhod, Avdio-izhod – stereo mini vtič, Avdio-
vhod – stereo mini vtič (2x), Avdio-izhod – činč, vhod za mikrofon, Brezžični LAN IEEE 802.11b/g/n 
(WiFi 4), Miracast

Povezava s pametnimi 
napravami

Začasno/infrastrukturno

NAPREDNE FUNKCIJE
Varnost Kensington-zaščita, Zapora upravljalnega polja, Luknja za varnostni kabel, Varnost brezžičnega 

omrežja, Zaščita z geslom
Lastnosti Drsnik za izklop AV, Avtomatska trapezna korekcija, Vgrajen zvočnik, Neposredni vklop/izklop, 

Združljivo s kamero za dokumente, Preprosto prednastavljanje zaslona, Vodoravno in navpično 
popravljanje trapezne slike, Omrežno projiciranje, Funkcija kopiranja OSD, Brez PC, Quick Corner, 
Funkcija Split-Screen, Možnost povezovanja v brezžično omrežje, iProjecton, nastavitev prek kode 
QR

Barvni načini Tabla, Kino, Dinamično, Predstavitev, sRGB

SPLOŠNO
Poraba energije 327 W, 225 W (ekonomično)
Dimenzije izdelka 309 x 282 x 90 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka 3,1 kg
Prag hrupa Normalno: 37 dB(A) - Varčno: 28 dB(A)

DRUGO
Garancija 60 Meseci v servisnem centru, žarnica: 60 Meseci ali 1.000 ura

Optional warranty extension available

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU V11H988040

Črtna koda 8715946680781

Država porekla Filipini

EB-992F

OBSEG DOBAVE

Kabel VGA
Glavna naprava
Kabel za električni tok
Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
Navodila za uporabo
Garancijski list

IZBIRNA DODATNA OPREMA

Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)
V13H010L97
Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
ELPSP02
V12H467040
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

1. – Potrebujete aplikacijo iProjection in internetno
povezavo – združljivo samo z napravami s sistemi iOS in
Android; skupna raba datotek bo morda omejena.

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. 
Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.
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