DATOVÝ LIST

EB-FH52

Prezentujte jasně, přehledně a bez přerušování po mnoho let na
velkou škálovatelnou projekční plochu s rozlišením Full HD 1080p,
kterou můžete umístit téměř kamkoli.
Stylový projektor EB-FH52 je ideální volbou pro kanceláře a jakákoliv pracovní
prostředí a umožňuje promítat prezentace i videa s ostrým a jasným obrazem. Dopřejte
si rozlišení Full HD a vysoký světelný výstup a dobře uvidíte jakýkoli obsah. Spolehlivá
technologie znamená jistotu bez nutnosti údržby a servisních zásahů.
Jasný, živý obsah na velké škálovatelné projekční ploše
Bleskurychlá obnovovací frekvence 240 Hz zajišťuje mimořádně plynulé zobrazení bez
ohledu na to, jak rychle se mění grafika v obraze. Promítejte obsah jako nikdy dříve – s
těmi nejjemnějšími detaily a ostrým obrazem na projekční ploše velikosti až 300".
Kombinace vysokého jasu, vysokého kontrastního poměru 16 000 : 1 a rozlišení Full
HD zajišťuje špičkovou kvalitu obrazu a vynikající viditelnost i za jasného okolního
osvětlení.
Dlouhé roky bezproblémových porad
Díky životnosti lampy až 12 000 hodin v úsporném režimu.
Flexibilní instalace a umístění
Automatická svislá a manuální vodorovná korekce lichoběžníkového zkreslení nabízejí
úžasnou svobodu umístění projektoru v místnosti bez deformace obrazu. Flexibilitu
nabízí také širokoúhlý optický zoom projektoru.
Sdílení obsahu pomocí flexibilních možností připojení
Vestavěné možnosti připojení umožňují snadné a intuitivní používání projektoru z
kompatibilních chytrých zařízení pomocí aplikace iProjection1. Zachovejte si volnost
pohybu během promítání a zůstaňte v kontaktu se svým publikem. Funkce rozdělení
projekční plochy umožňuje současné promítání obsahu z více zařízení současně bez
potřeby dvou samostatných zobrazovacích zařízení.
Vysoce kvalitní zvuk
Tento projektor obsahuje vestavěný 16W reproduktor, který umožňuje přehrávat čistý
zvuk bez potřeby dalších externích reproduktorů.

ZÁKLADNÍ FUNKCE
Bezdrátové promítání jasného obrazu s
rozlišením Full HD, podpora bleskurychlé
obnovovací frekvence 240 Hz
Technologie 3LCD a stejně vysoký bílý i
barevný světelný výstup
Kontrastní poměr 16 000 : 1
Hluboké a bohaté odstíny černé barvy a syté
stíny
Streamování a sdílení připojení
Vestavěné bezdrátové připojení a screen
mirroring
Inteligentní úspora nákladů
Životnost lampy až 12 000 hodin v
úsporném režimu
Všestrannost a flexibilní ovládání
Promítání z různých zdrojů prostřednictvím
vstupu HDMI nebo mobilního připojení

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

EB-FH52

TECHNOLOGIE

OBSAH DODÁVKY

Projekční systém

Technologie 3LCD

LCD panel

0,61 palců s C2 Fine

OBRAZ
Barevný světelný výstup

4.000 lumenů- 2.400 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4

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, 5.500 h životnost, 12.000 h životnost (v úsporném režimu)

Korekce lichoběžníku

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

Reprodukce barev

až 1,07 miliardy barev

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

OPTIKA
Projekční poměr

1,32 - 2,14:1

Zoom

Manual, faktor: 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

VGA kabel
Hlavní zařízení
napájecí kabel
dálkové ovládání vč. baterií
Sada uživatelských příruček
Záruční dokumenty
Přepravní pouzdro

1,51 - 1,99

objektivu
Ohnisková vzdálenost

18,2 mm - 29,2 mm

Ostření

Manuální

Posun

10 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Funkce USB Display

3v1: obraz / myš / zvuk

Rozhraní

USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), VGA vstup,

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
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

HDMI vstup (2x), kompozitní vstup, audiovstup, cinch, Miracast
Připojení chytrého zařízení

Ad-hoc / infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE
Bezpečnost

Kensington ochrana, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel, zabezpečení
bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem

Funkce a vlastnosti

Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, vestavěný reproduktor, funkce přímého zapnutí a vypnutí,
kompatibilní s vizualizéry, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, lampa s
dlouhou životností, Síťová projekce, funkce kopírování v nabídce OSD, bez PC, 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), 0,3 W (pohotovostní režim)

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

EasyMP Slide Converter, Epson Projector Management

Reproduktory

16 W

Typ místnosti / aplikace

Zasedací místnost, Přenosné / malá zasedací místnost, Prostor pro spolupráci / třída

OSTATNÍ
Záruka

36 měsíců u dodavatele, lampa: 36 měsíců nebo 1.000 h
Je dostupné volitelné prodloužení záruky

LOGISTICKÉ INFORMACE
SKU

V11H978040

Čárový kód

8715946680712

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.

