Seria Epson EB-8H

PREZENTARE ÎN
STIL INTELIGENT

PROIECTOARE PERFECTE
PENTRU PREZENTĂRI PERFECTE
Seria Epson EB-8H are tot ce vă trebuie pentru o
prezentare de succes. Asigurând imagini excelente
şi funcţii inovatoare, aceste proiectoare sunt uşor de
utilizat şi au un consum energetic deosebit de eficient.

Suntem hotărâţi să vă
oferim proiectoare de cea
mai înaltă performanţă,
integrând tehnologii
inovatoare.

Conectivitate extinsă şi funcţii noi
Seria Epson EB-8H vă oferă numeroase funcţii pentru a spori calitatea
experienţei de prezentare. Printre acestea se numără intrarea de microfon
şi puternicul difuzor integrat, utile într-o sală mare; conexiunea USB Direct,
care vă permite să conectaţi noul Epson Visualiser şi să proiectaţi direct un
document tipărit sau obiecte 3D, precum şi să realizaţi o proiecţie obişnuită
de pe un PC pe un ecran mai mare. Iar pentru ca dumneavoastră să vă puteţi
concentra asupra publicului şi prezentării, toate aceste funcţii sunt accesibile
de la noua telecomandă standard.

Valorificarea reţelei

Sursa: Futuresource Consulting Ltd.

Fără

Cu

Puteţi configura şi utiliza uşor proiectorul de la distanţă în reţea, folosind
EasyMP Monitor. De exemplu, puteţi regla o alarmă pe email pentru
monitorizarea stării lămpii şi anunţuri complexe cu privire la eventuale probleme
care v-ar putea perturba prezentarea.
Datorită conectivităţii extinse, mobilităţii şi funcţiilor uşor de utilizat şi
convenabile, seria Epson EB-8H este perfectă pentru utilizarea în domeniul
învăţământului şi în companii.

Contribuţia noastră la protejarea mediului înconjurător
Seria Epson EB-8H a fost concepută şi produsă conform politicii noastre
ecologice. Eficienţa consumului energetic se obţine datorită unei durate
îndelungate de viaţă a lămpii. Dacă ne gândim şi la uşurinţa mentenanţei,
rezultatul este un cost total de exploatare scăzut, care sporeşte caracterul
atractiv al acestor proiectoare.
Ecologic şi economic
• Consum minim de putere în afara funcţionării, (funcţii de temporizare,
pornire/oprire rapidă)
• Mai puţină poluare: în procesul de producţie nu se foloseşte vopsea, iar
ambalajul este 100% reciclabil
• Bucuraţi-vă de vizibilitate clară în încăperi luminoase şi economisiţi bani
folosind lampa E-TORL - cu o durată de viaţă de până la 6.000 de ore în
modul eco

Tehnologia 3LCD oferă o calitate
superbă a imaginii, cu o reproducere
fină şi naturală a culorilor.

Fluxul luminos al culorilor,
noua măsură a luminozităţii
proiectoarelor
Epson furnizează specificaţii privind
fluxul luminos al culorilor. Fluxul
luminos al culorilor oferă utilizatorilor
o modalitate simplă, precisă şi clară
de a evalua performanţele cromatice
ale unui proiector.

COMPACT ŞI INTELIGENT
Format Jpeg*: nu aveţi nevoie de bagaje grele,
puteţi lăsa acasă PC-ul. Este suficient să conectaţi
stick-ul USB şi puteţi afişa imaginile.

Conectare wireless rapidă
şi uşoară*: conectaţi modulul
wireless opţional la proiector
şi proiectaţi imaginea de pe
ecranul PC-ului în câteva
secunde

Pornire rapidă, răcire rapidă: timp de
încălzire 8 secunde, răcire instantanee

Sunet excelent:
amplificaţi-vă vocea
în încăperile mari
sau zgomotoase
folosind un microfon
şi puternicul difuzor
de 10 W integrat

Siguranţă deplină: se
poate monta pe tavan
şi securiza cu bara de
securitate ranforsată şi
dispozitivul de blocare
Kensington

CONEXIUNI ULTRAMODERNE: CABLU USB

Buton A/V Mute:
întrerupe instantaneu
imaginea şi sunetul,
pentru ca publicul să
se poată concentra
numai asupra
dumneavoastră

Instalare simplă şi ﬂexibilă: obţineţi
imagini perfecte pe ecran folosind
corecţia trapez automată (± 30%
vertical) şi noul zoom optic mare x1,6

ALEGEŢI-VĂ PROIECTORUL
POTRIVIT

Epson EB-84H / EB-84L
Cel mai simplu mod de a proiecta de pe PC/Mac: Afişare USB 2 în 1
Un singur cablu USB, care conectează proiectorul la PC/Mac, combină funcţiile
de afişare şi derulare a prezentării, înjumătăţind numărul cablurilor de care aveţi
nevoie.

XGA

10W

2600 lm

Epson EB-85H
XGA

2600 lm

10W

Epson EB-825H
Conectare la Epson Visualiser: proiectaţi direct documente şi obiecte
conectând pur şi simplu noul Epson Visualiser printr-un cablu USB*.
Valorificarea reţelei: puteţi trimite imagini prin intrarea de reţea locală şi
software-ul de conectare EasyMP NS.

* Cu excepţia EB-84H şi EB-84L

XGA

3000 lm

10W

Epson EB-826WH
WXGA

2500 lm

10W

/

2400 lm

Seria Epson EB-8H

Rezoluţia nativă
Raportul de aspect nativ
Rezoluţii compatibile
Fluxul luminos al culorii albe
(luminozitatea)** (modul normal/eco)
Fluxul luminos al culorilor (modul
normal/eco)
OBIECTIVUL DE PROIECŢIE
Raportul de proiecţie
Distanţa focală / Numărul F
Tipul de focalizare/zoom
Decalaj
PROTECŢIE PENTRU OBIECTIV
LAMPA
Tip
Durata de viaţă (modul Eco/normal)
IMAGINE
Reproducerea culorilor
Zgomotul ventilatorului (modul Eco/
normal)
Raport de contrast **
Mărimea ecranuluil (distanţa de
proiecţie)
Corecţia trapez
INTRĂRI
Computer
Video
Audio
Unitate flash USB
Comenzi
Reţea
IEŞIRI
CONEXIUNE WIRELESS
DIFUZOR INTEGRAT
PORNIRE/OPRIRE DIRECTĂ
SECURITATE
ALTE FUNCŢII
TEMPERATURA/ ALTITUDINEA DE
FUNCŢIONARE
CERINŢE ENERGETICE
Puterea de alimentare
Consumul de putere cu lampa
aprinsă
Consumul de putere în stand-by
GREUTATE ŞI DIMENSIUNI
Greutate
Dimensiunile (A x L x Î)
MENIU AFIŞAT PE ECRAN

ACCESORII INCLUSE
Cablu de alimentare
Cablu PC
Cablu USB
Geantă de transport cu pereţi de
protecţie
Telecomandă
Software pentru proiectoare Epson
(CD-ROM)
Autocolant indicând protecţia prin
parolă
Manual de utilizare
ACCESORII OPŢIONALE
Unitate pentru reţea locală wireless
(a/b/g)
Stick USB pentru conectare Wi-Fi
rapidă
Visualiser
Lampa
Filtru
Suport de prindere pe tavan
GARANŢIE

1.38 - 2.24:1
18,2 mm - 29,2 mm / 1,49 - 1,94
Focalizare manuală / Zoom optic 1,6 x
8.6:1
Buton A/V Mute

Epson EB-826WH

0,63" (x3) Matrice activă TFT cu
polisilicon
XGA (1024 x 768)
4:3
VGA ~ UXGA
3.000 lm / 2.400 lm

0,59" cu MLA (x3) TFT Matrice activă
TFT cu polisilicon
WXGA (1280 x 800)
16:10
VGA ~ UXGA
2.500 lm / 2.000 lm

3.000 lm / 2.400 lm

2.500 lm / 2.000 lm

1.38 - 2.24:1
18,2 mm - 29,2 mm / 1,49 - 1,94
Focalizare manuală / Zoom optic 1,6 x
8.6:1

327 mm

1.38 - 2.24:1
18,2 mm - 29,2 mm / 1,49 - 1,94
Focalizare manuală / Zoom optic 1,6 x
10:0

E-TORL de 200 W UHE (eficienţă deosebit de înaltă)
6.000 ore / 5.000 ore

Vedere din spate

Full-Colour (16,77 milioane de culori)

USB
tip B

28 dB / 35 dB
2,000:1

RJ 45

USB tip A*
Computer / video
component
S-video
Semnal video
compus

30" - 300" (0,84m - 13,9m) / EB-826WH: 29" - 280" (0,84m - 13,9m)
Verticală (automată): ± 30 grade
2 x D-sub cu 15 pini (RGB), 1 x USB 2.0 tip B
1 x D-sub cu 15 pini (component), 1 x RCA, 1 x S-video
2 intrări stereo cu mini-jack, 1 microfon stereo cu mini-jack, 1 RCA stereo
1 x USB 2.0 tip A *
1 x RS232C (D-Sub cu 9 pini)
LAN prin RJ45
1 x D-sub cu 15 pini, 1 x ieşire stereo cu mini-jack
Wireless opţional (802-11 a/b/g până la 54 mbps*)
10 W mono
Da
Bară de securitate perfecţionată, orificiu pentru dispozitiv de blocare Kensington, protecţie prin parolă, blocarea
panoului de comandă
Căutarea automată a sursei, 8 moduri cromatice, intrare pentru microfon, monitorizare în reţea, SNMP, logo utilizator,
pauză, zoom electronic, suport tehnic, mire complexe, buton utilizator pe telecomandă, design cu rezistenţă sporită la
praf, compatibilitate cu PC şi Mac
Între 5 °C şi 35 °C / între 0 şi 2.286 m (la peste 1.500 m în modul de altitudine ridicată)
100 - 240 V c.a. ±10%, 50/60 Hz
228 W (eco)
0,7 W (eco)
3,1 kg
250 x 327 x 95 mm (fără suport)
34 de limbi: engleză / franceză / germană / italiană / spaniolă / catalană / portugheză / olandeză / daneză / poloneză /
maghiară / cehă / română / slovenă / norvegiană / suedeză / finlandeză / rusă / ucraineană / greacă / turcă / arabă /
croată / slovacă / bulgară / malaieză / vietnameză / ebraică / japoneză / chineză simplificată / chineză tradiţională /
coreeană / thailandeză / indoneziană
3m
1,8 m D-SUB cu 15 pini (conector tată/tată)
1,8 m de la USB-A la USB-B
inclus
inclus cu 2 baterii tip AA
inclus
inclus
inclus

ELPAP03 *
ELPAP05 *
ELPDC06 *
ELPLP50
ELPAF22
ELPMB23
2 ani pentru unitatea principală – 1 an pentru lampă

*Cu excepţia EB-84H şi EB-84L
**Măsurătoare bazată pe ISO 21118

EB-8H Series – 1RO – 01/10

Vedere frontală
m

Epson EB-825H

0m

Sistemul de proiecţie (3LCD)

Epson EB-84L, Epson EB-84H Epson EB-85H
0,63" (x3) Matrice activă TFT cu
polisilicon
XGA (1024 x 768)
4:3
VGA ~ UXGA
EB-84L: 2.400 lm / 1.920 lm
EB-84H, EB-85H: 2.600 lm / 2.080 lm
EB-84L: 2.400 lm / 1.920 lm
EB-84H, EB-85H: 2.600 lm / 2.080 lm
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SPECIFICAŢII

95 mm

SPECIFICAŢII PRIVIND PRODUSELE

EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro

Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi.
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.

Difuzor
Intrare
pentru microfon

Intrare audio
Ieşire monitor
RS-232 C

Dimensiunea
ecranului
în inch
30
40
50
60
80
100
150
200
250
300

Raport de aspect 4:3
Larg
Tele
cm
inch
cm
inch
83
33
136
54
111
44
182
72
140
55
229
90
169
66
275
108
226
89
368
145
283
111
460
181
426
168
692
272
568
224
923
363
711
280
1155
455
854
336
1386
546

Dimensiunea
ecranului
în inch
30
40
50
60
80
100
150
200
250
280

Raport de aspect 16:10
Larg
Tele
cm
inch
cm
inch
85
33
140
55
118
47
193
76
149
58
243
95
179
70
292
115
239
94
390
153
300
118
488
192
451
178
733
289
603
237
979
385
754
297
1224
482
845
333
1371
540

