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Élje át a nagy fényerejű, kiváló minőségű, akár 300" méretű kivetítés 
élményét az irodában vagy otthonában, és élvezze a széles 
csatlakoztathatósági lehetőségek által kínált kényelmet.

Kösse le mindenki figyelmét a nagy fényerejű, kiváló minőségű projektor segítségével, 
amely látványos, 300" méretű képek kivetítésére képes. Erős, 4400 lumen fényerejű és 
3LCD technológiával rendelkezik, így a világos környezet sem jelent problémát, sem az 
irodában, sem otthon. Könnyedén beállítható és csatlakoztathatósági lehetőségeinek 
köszönhetően gyorsan és egyszerűen kivetíthető a tartalom. Minimális karbantartást 
igényel a hosszú élettartamú lámpának köszönhetően.

Emelje magasabb szintre a kivetítést
Mindenki ül és jegyzetel majd egy olyan vetítőfelület előtt, amely akár a 300" méretet is 
eléri. Élvezze a prezentációktól a sorozatok továbbításáig egy olyan vetítés előnyeit, 
amely a 3LCD technológiának köszönhetően a versenytársak termékeihez képest akár 
háromszor nagyobb fényerőt biztosít2. A nagy fényerejű és élénk színek mellett a 15 
000:1 kontrasztarány gazdag szürkeskálát és mély feketét garantál.

Egy mítosz vége: A fényerő
A világos termek nem ellenfelek – ez a 4400 lumenes nagy teljesítményű, mégis 
kedvező áron kapható projektor kivételesen nagy fényerejű, ugyanakkor színes és 
részletgazdag képeket vetít. Az Epson méltán híres 3LCD technológiája pedig 
egyformán erős fényerejű fehér- és színesfény kibocsátást biztosít. 

Hosszú távú megoldás
Ez a modell tartós és megfizethető, és a hosszú élettartamú fényforrás lehetővé teszi, 
hogy tartalmat vetítsen ki akár hat éven át minden nap1.

A beállítás még sosem volt ilyen egyszerű
Hihetetlenül jó érzés egy problémamentes projektor-beállítás. A trapéztorzítás korrekció 
segítségével pozicionálhatja a képet, a tartalomhoz pedig egyszerűen hozzáférhet a 
széles be- és kimeneti lehetőségeknek köszönhetően. Két HDMI bemenettel (az egyik 
MHL-csatlakozással), két VGA be- és kimenettel rendelkezik, valamint 
hálózatkompatibilis az RJ45 segítségével. Az opcionális ELPAP10 adapternek 
köszönhetően Wi-Fi csatlakoztathatósági lehetőséggel is rendelkezik, így a tartalom 
könnyen megosztható okoseszközről az iProjection alkalmazás segítségével.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Maximalizálja az élményt
Vetítsen akár 300" nagy képet a 
méretezhető vetítőfelülettel
Nagy fényerő még világos környezetben 
is
Egyformán erős, 4400 lumen fényerejű 
fehér- és színesfény kibocsátás
Csúcstechnológiás készülék kedvező 
áron
Használja ki az XGA projektor által kínált 
lehetőségeket
Hosszú távú megoldás
Vetítsen tartalmat minden nap hat órán át1
Hordozható és gyorsan telepíthető
Egyszerűen beállítható a trapézkorrekciós 
csúszka segítségével



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Képalkotási eljárás 3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel 0,63 hüvelyk ezzel: MLA (D10)

KÉP
Színesfény kibocsátás 4.400 Lumen- 2.490 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás 4.400 Lumen - 2.490 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás XGA, 1024 x 768, 4:3
Kontrasztarány 15.000 : 1
Izzó UHE, 230 W, 5.500 h Élettartam, 12.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrekció Auto függőleges: ± 30 °, Manuális vízszintes ± 30 °
Színreprodukció Akár 1,07 milliárd szín
Képarány 4:3

OPTIKA
Vetítési arány 1,38 - 2,24:1
Zoom Manual, Factor: 1,6
Vetítési méret 30 hüvelyk - 300 hüvelyk
Vetítési távolság wide/tele 1,69 m - 2,75 m ( 60 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke 1,51 - 1,99
Gyújtótávolság 18,2 mm - 29,2 mm
Fókusz Kézi
Offset 8,6 : 1

CSATLAKOZÓK
USB kijelző funkció 2 az 1-ben: kép / egér
Csatlakozók VGA be (2x), HDMI be (2x), Kompozit ki, MHL, A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, RS-232C, 

Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (opcionális), 
VGA ki, Sztereó minidugasz audio kimenet, Sztereó minidugasz audio bemenet (2x), Cinch 
audiobemenet

Okostelefon-csatlakoztatás Ad-hoc / Infrastruktúra

SPECIÁLIS FUNKCIÓK
Biztonság Kensington-Schutz, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, 

Jelszavas védelem
3D Nem
Jellemzők AV némító csúszka, Automatikus trapézkorrekció, Beépített hangszóró, Vízszintes és függőleges 

trapézkorrekció, Hosszú élettartamú lámpa, MHL audio/video interfész, Quick Corner, Osztott 
képernyő funkció

Szín-üzemmódok Tábla, Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás 331 Watt, 227 Watt (gazdaságos), 0,2 Watt (készenléti üzemmódban)
Termék méretei 309 x 293 x 105 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 3 kg
Zajszint Normál: 37 dB (A) - Gazdaságos: 28 dB (A)
Mellékelt szoftverek Epson Projector Management Software
Hangszóró 16 Watt
Színes Fehér

EGYÉB
Garancia 24 hónap Bevitel, Izzó: 12 hónap vagy 1.000 o

Választható garancia-meghosszabbítás

EB-2042

A DOBOZ TARTALMA

Nyomtató
Tápkábel
VGA-kábel
Távvezérlő elemekkel
HDMI kábelbilincs
Garancia dokumentumok
Rövid beüzemelési útmutató
Használati utasítás



OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

ELPLP96
V13H010L96
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Screen (50" Desktop type) - ELPSC32
V12H002S32
80" 16:10 Pull-up Screen (ELPSC24)
V12H002S24
Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
Mobile X-Type Screen, 80" (16 : 9) - V12H002S21
V12H002S21
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU V11H874040

Vonalkód 8715946642680

Származási ország Fülöp-szigetek

EB-2042

1.  A számítás alapja: naponta öt órányi tartalom
megtekintése Gazdaságos módba állított projektorral
2.  A korszerű egychipes DLP üzleti és oktatási
projektorokkal összehasonlítva a 2011. július és 2012. június
közötti NPD-adatok alapján. A szín fényerejét (színesfény
kibocsátás) az IDMS 15.4. szabványnak megfelelően mérték. A
színek fényereje a használati körülményektől függően
változhat.

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Epson Europe B.V. 
Magyarországi Fióktelepe 
Infopark sétány 1. II. em. (“I” épület) 
1117 Budapest 
Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
+36 (1) 577-9932 
www.epson.hu


