Projektor Epson EB-W12

KARTA PRODUKTU

Dzięki projektorowi WXGA Epson EB-W12, który posiada
szeroką gamę funkcji i jest dostępny w przystępnej cenie, budżet
Twojej firmy wystarczy na więcej.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

konfiguracja i obsługa projektora jest bardzo prosta, co pozwala skoncentrować
się na prowadzeniu najwyższej jakości prezentacji biznesowych. Dzięki wysokiemu
natężeniu światła białego i barwnego (2800 lumenów) możesz prowadzić
prezentację nawet w jasnych pomieszczeniach. rozdzielczość WXgA doskonale
pasuje do panoramicznego ekranu laptopa, a kontrast 3 000:1 zapewnia
wyświetlanie szczegółów.
Dostosowanie ustawień obrazu jest szybkie i proste dzięki automatycznej
pionowej i ręcznej poziomej korekcji geometrii obrazu. Suwak korekcji
poziomej geometrii obrazu jest innowacyjnym i intuicyjnym rozwiązaniem firmy
Epson. Ułatwia ustawienie odpowiedniego kształtu obrazu, gdy projektor jest
umieszczony pod kątem do ekranu.

• Ostry obraz dzięki jasności 2800
lumenów, kontrastowi 3 000:1
i panoramicznej rozdzielczości WXgA
• Automatyczna pionowa i ręczna pozioma
korekcja geometrii obrazu ułatwia
ustawienie właściwych parametrów
• Praca bez komputera: wyświetlanie
zdjęć bezpośrednio z urządzeń pamięci
masowej USB
• Wyświetlanie przez USB 3 w 1: jeden
kabel USB wystarcza do uzyskania
obrazu, dźwięku oraz sterowania
przyciskiem w górę/w dół

Dzięki funkcji wyświetlania przez USB 3 w 1 jeden kabel wystarcza do uzyskania
obrazu, dźwięku oraz sterowania przyciskiem w górę/w dół. Drugim sposobem
jest wykorzystanie funkcji pracy bez komputera, która pozwala prezentować
zdjęcia bezpośrednio z pamięci USB. oznacza to, że nie musisz przenosić dużej
ilości sprzętu pomiędzy spotkaniami i możesz skoncentrować
się na prezentacji.
Przyciągnij uwagę słuchaczy, podłączając opcjonalny wizualizer USB Epson
ELPDC06 bezpośrednio do projektora, wyświetl powiększony obraz obiektów
trójwymiarowych. Wejście HDMi pozwala wyświetlać zawartość o wysokiej
rozdzielczości, a dodatkowo wbudowany głośnik o mocy 2 W gwarantuje czysty
dźwięk. Stylowy i kompaktowy projektor EB-W12 jest odpowiedzią na wszystkie
Twoje potrzeby.

Pozioma korekcja geometrii obrazu: ten intuicyjny nowy suwak pozwala na ustawienie prawidłowego kształtu
obrazu, gdy projektor jest umieszczony pod kątem do ekranu.

Wyeliminuj konieczność kopiowania: wyświetlaj obiekty
trójwymiarowe przy pomocy wizualizera ELPDC06

Epson EB-W12
DANE TECHNICZNE PRODUKTU
Technologia projekcji
Wyświetlacz LCD

Technologia 3LCD
0,59 cala z MLA

ROZDZIELCZOŚĆ

WXGA (1280 × 800) (format obrazu 16:10)
Do 1080p

NATĘŻENIE ŚWIATŁA BIAŁEGO *
Tryb Normalny/Ekonomiczny

2800/2240 lumenów

NATĘŻENIE ŚWIATŁA BARWNEGO *
Tryb Normalny/Ekonomiczny

2800/2240 lumenów

KONTRAST

3 000:1

ROZMIAR EKRANU

33 do 318 cali

ODLEGŁOŚĆ PROJEKCJI

Obraz 60 cali: 1,68–2,02 m

WSPÓŁCZYNNIK RZUTU

1,30–1,56:1

ZOOM

Optyczny × 1,2

KOREKCJA GEOMETRII OBRAZU

Automatyczna pionowa ±30°, ręczna pozioma ±30°

TYP OBIEKTYWU
Otwór względny obiektywu
Ogniskowa
Przesunięcie
Ostrość

1,58–1,72
16,9–20,28 mm
10:1
Ostrość ustawiana ręcznie

LAMPA
Żywotność (tryb normalny/ekonomiczny)
Rodzaj

4000/5000 godzin
200 W UHE (E-TORL)

Złącza
Wejście wideo
Wejście komputerowe
Wejście pamięci USB
Wejście wyświetlania przez USB 3 w 1
Wejście cyfrowe
Wejście audio
Wejście sterowania
Wejście na wizualizer USB Epson

1 × RCA (żółty), 1 × S-Video, 1 × Component (D-sub 15-stykowe)
1 × D-sub 15-stykowe (RGB), 1 × USB 2.0 typu B
1 × USB 2.0 typu A
1 × USB 2.0 typu B
1 × HDMI
1 × RCA (biały/czerwony)
1 × USB 2.0 typu B
ELPDC06 (bezpośrednie połączenie przez USB typu A)

Zaawansowane funkcje
Zabezpieczenia
Obsługa
Oprogramowanie EasyMP do pracy bez
komputera
Obraz

Otwór na kłódkę i kabel zabezpieczający, blokada Kensington, ochrona hasłem
Bezpośrednie włączanie/wyłączanie zasilania, natychmiastowe wyłączanie, suwak
wyłączania obrazu/dźwięku
Przeglądarka zdjęć przez USB typu A (zgodna z plikami JPEG/PNG/GIF/BMP)
8 trybów kolorów

JĘZYKI

Angielski / Francuski / Niemiecki / Włoski / Hiszpański / Holenderski / Portugalski /
Rosyjski / Szwedzki / Norweski / Fiński / Duński / Bułgarski / Polski / Węgierski / Czeski /
Słowacki / Rumuński / Chorwacki / Słoweński / Ukraiński / Kataloński / Grecki /
Turecki / Arabski / Hebrajski / Hindi / Japoński / Uproszczony Chiński /
Tradycyjny Chiński / Koreański / Tajski / Indonezyjski / Malajski / Wietnamski

POZIOM HAŁASU
(Tryb Normalny/Ekonomiczny)

37/29 dB

DŹWIĘK

1 głośnik o mocy 2 W

WAGA

2,3 kg

WYMIARY (szer. × gł. × wys.)

295 × 228 × 77 mm

POBÓR MOCY
Tryb Normalny/Ekonomiczny
Stan gotowości

270/223 W
0,47 W

GWARANCJA

2 lata na projektor, 1 rok na lampę

Przepisy dotyczące
bezpieczeństwa

IEC 60950-1 wydanie 1 (znak CE)
Dyrektywa zgodności elektromagnetycznej (EMC) 89/336/EEC
Przepisy dotyczące recyklingu

AKCESORIA DODATKOWE
•Z
 apasowa lampa
V13H010L67
(ELPLP67)
• Filtr powietrza
V13H134A32
(ELPAF32)
• 50-calowy ekran stołowy 4:3
V12H002S32
(ELPSC32)
• 80-calowy ekran przenośny 16:9
V12H002S21
(ELPSC21)
• 80-calowy ekran składany 16:10
V12H002S24
(ELPSC24)
• Ekran z możliwością zmiany proporcji
65/74/80 cali
V12H002S26
(ELPSC26)
• Wizualizer USB Epson
V12H321003
(ELPDC06)
• Wizualizer biurkowy Epson
V12H377040
(ELPDC11)
• Zestaw mocowania sufitowego
V12H003B23
(ELPMB23)
• Rurka sufitowa 668–918 mm
V12H003P13
(ELPFP13)
• Rurka sufitowa 918–1 168 mm
V12H003P14
(ELPFP14)

* ISO 21118
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OPAKOWANIE
KOD SKU

V11H428040

KOD KRESKOWY

8715946488813

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Projektor EB-W12, przewód zasilający 1,8 m, przewód
komputerowy 1,8 m, kabel USB 1,8 m, pilot zdalnego
sterowania z bateriami, futerał, instrukcja obsługi

WAGA BRUTTO

4,1 kg

WYMIARY PUDEŁKA
(dł. x szer. x wys.)

366 × 338 × 155 mm

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Kompaktowe, przenośne ekrany: ELPSC26 (góra)
udostępnia trzy ustawienia proporcji obrazu, a lekki
ELPSC32 (dół) można ustawić bezpośrednio na biurku.

