DATOVÝ LIST

EB-992F

Splňte si všechna svá přání s tímto škálovatelným projektorem s
jasným obrazem, který nabízí různé možnosti připojení a je snadno
nastavitelný.
Maximalizujte potenciál svých prezentací díky tomuto projektoru Full HD s jasným
obrazem, který dokáže vytvořit velkou a škálovatelnou projekční plochu. Díky lampě s
dlouhou životností můžete promítat posluchačům mnoho let, než bude nutné lampu
vyměnit nebo věnovat pozornost vzduchovému filtru. Snadno se nastavuje a nabízí
širokou škálu možností připojení, díky čemuž máte rychlý přístup k obsahu z různých
zařízení.
Vynikající viditelnost pro každou prezentaci
S tímto projektorem Full HD bude promítaný obsah jasný, živý a čistý, takže se mohou
zapojit všichni účastníci. Obraz vytvářený projektorem je výborně viditelný a
škálovatelný až do velikosti 300" a je jasný dokonce i v dobře osvětleném prostředí. To
vše díky vysokému světelnému výkonu 4 000 lumenů a kontrastnímu poměru 16 000 :
1.
Snadná instalace
Každé pracovní prostředí je jiné. Potřebujete proto projektor, který se snadno instaluje
a umisťuje. Díky našemu širokoúhlému 1,6× optickému zoomu a vertikální/horizontální
korekci lichoběžníkového zkreslení je instalace snadná a rychlá.
Minimální údržba
Pokud potřebujete ušetřit, pomohou vám naše spolehlivé projektory a lampy s dlouhou
životností (17 000 hodin v úsporném režimu) eliminovat prostoje a zbytečné servisní
náklady. Představte si, co byste mohli dokázat bez přerušování a prostojů – naše
projektory můžete používat celé roky, než budete muset vyměnit lampu.
Použití více zařízení
Zaujměte své publikum a podpořte atmosféru spolupráce využitím snadno použitelných
možností připojení. Pomocí aplikace iProjection1 je snadné zobrazit obsah z počítačů i
chytrých zařízení. Funkci rozdělení projekční plochy lze použít na současné zobrazení
obsahu z různých zařízení a funkce moderátora vám umožní zkontrolovat obsah
předtím, než jej promítnete.
Vysoce kvalitní zvuk
Tento projektor obsahuje vestavěný 16W reproduktor, který umožňuje přehrávat čistý
zvuk bez potřeby dalších externích reproduktorů.

ZÁKLADNÍ FUNKCE
Bezdrátové promítání jasného a živého
obrazu Full HD
Technologie 3LCD a stejně vysoký bílý i
barevný světelný výstup
Minimální údržba
Údržba je vyžadována až po mnoha letech
nepřetržitého používání
Streamování a sdílení připojení
Vestavěné bezdrátové připojení a screen
mirroring
Inteligentní úspora nákladů
Životnost lampy až 17 000 hodin v
úsporném režimu
Funkce pro spolupráci
Aplikace iProjection1, funkce rozdělení
projekční plochy, funkce moderátora

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

EB-992F

TECHNOLOGIE
Projekční systém

Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly

LCD panel

0,61 palců s C2 Fine

OBRAZ
Barevný světelný výstup

4.000 lumenů- 2.400 lumenů (ekonomický)

Bílý světelný výstup

4.000 lumenů - 2.400 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012

Rozlišení

Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16 : 9

Kontrastní poměr

16.000 : 1

lampa

UHE, 230 W, 6.500 h životnost, 17.000 h životnost (v úsporném režimu)

Korekce lichoběžníku

auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °

Reprodukce barev

až 1,07 miliardy barev

1,32 - 2,14:1

Zoom

Manual, faktor: 1 - 1,6

Úhlopříčka promítaného obrazu 30 palců - 300 palců
Projekční vzdálenost (wide/tele)1,76 m - 2,86 m ( 60 palců displej
Clonové číslo projekčního

1,51 - 1,99

objektivu
Ohnisková vzdálenost

18,2 mm - 29,2 mm

Ostření

Manuální

Posun

10 : 1

VGA kabel
Hlavní zařízení
napájecí kabel
dálkové ovládání vč. baterií
Návod k použití
Záruční dokument

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

OPTIKA
Projekční poměr

OBSAH DODÁVKY

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Funkce USB Display

3v1: obraz / myš / zvuk

Rozhraní

USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA
vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), kompozitní vstup, audiovýstup, stereofonní konektor
mini-jack, audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), audiovýstup, cinch, vstup pro mikrofon,

Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)
V13H010L97
Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
ELPSP02
V12H467040
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Miracast
Připojení chytrého zařízení

Ad-hoc / infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE
Bezpečnost

Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, Otvor pro bezpečnostní kabel, zabezpečení
bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem

Funkce a vlastnosti

Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatická korekce lichoběžníku, vestavěný reproduktor,
funkce přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Snadné předvolby nabídky OSD,
Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, Síťová projekce, funkce kopírování v
nabídce OSD, bez PC, Quick Corner, funkce rozdělení obrazovky, kompatibilní s bezdrátovou sítí
LAN, Aplikace iProjecton nastavená pomocí kódu QR

Barevné režimy

tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie

327 W, 225 W (ekonomický)

Rozměry výrobku

309 x 282 x 90 mm (šířka x hloubka x výška)

Hmotnost výrobku

3,1 kg

Max. hladina hluku

Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 28 dB (A)

Obsažený software

iProjection, Epson Projector Management

OSTATNÍ
Záruka

60 měsíců u dodavatele, lampa: 60 měsíců nebo 1.000 h
Je dostupné volitelné prodloužení záruky

LOGISTICKÉ INFORMACE
SKU

V11H988040

Čárový kód

8715946680781

Země původu

Filipíny

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technical Hotline: +420 246037281
Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

1. – Vyžaduje aplikaci iProjection a internetové připojení –
je kompatibilní pouze se zařízeními s operačními systémy iOS
a Android, může docházet k omezení při sdílení souborů.

