
DATOVÝ LIST

Cenově dostupné projektory Epson EB-1860 a EB-1840W 
příjemně překvapí vysokým jasem a řadou užitečných funkcí. 
Oba modely jsou vybaveny technologií 3LCD a díky stejně 
vysokému bílému a barevnému světelnému výstupu kontrastnímu 
poměru 2 500:1 lze dosáhnout projekce velmi kvalitního obrazu  
v zářivých barvách.

Instalace a obsluha projektorů EB-1860 a EB-1840W již nemůže být snazší. 
Uživatelé nemusejí po připojení projektoru k laptopu nic nastavovat, protože 
projektory vyhledají zdroj videosignálu automaticky. Ozvučení je zajištěno 
prostřednictvím vestavěného 5 W reproduktoru. A díky důmyslné funkci Epson 
USB zobrazení 3 v 1 stačí k ovládání zvuku, obrazu a myši jediný kabel.

Vyrovnání obrazu zabere jen pár sekund – vertikální korekce lichoběžníkového 
zkreslení probíhá automaticky, horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení lze 
provést pomocí speciálního tlačítka.

Lehké a kompaktní projektory EB-1860 a EB-1840W nabízejí několik způsobů 
instalace. Jsou ideální pro stropní instalaci, ale lze je umístit také na pracovní 
stůl; ani nízké stoly nejsou žádným problémem, protože projektor je vybaven 
dostatečně dlouhým nastavitelným podstavcem.

Tyto projektory vynikají nízkou spotřebou energie a dlouhou životností lampy. 
Celkové náklady na vlastnictví tak jsou minimální. 

5W

Epson EB-1840W/EB-1860 

3700 lm

HLAVNÍ VLASTNOSTI

•	 	Vysoký	bílý	a	barevný	světelný	výstup	
zajišťující jasný, zářivý obraz

•	 	Kontrastní	poměr	2	500:1	zaručuje	obraz	
špičkové kvality

•	 	Automatická	detekce	videosignálu
•	 	Praktický	vestavěný	5	W	reproduktor
•	 	Funkce	USB	zobrazení	3	v	1	umožňuje	

ovládání obrazu, zvuku a myši 
prostřednictvím jediného kabelu

•	 	Funkce	automatické	vertikální	korekce	
lichoběžníkového zkreslení zajišťuje 
snadné vyrovnání obrazu

4000 lm
EB-1840W



TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU
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EB-1840W EB-1860

PROJEKČNÍ	TECHNOLOGIE
LCD panel

Projekční	systém	RGB	s	uzávěrkou	s	kapalnými	krystaly
0,59 palce s MLA  0,63 palce s MLA (D7)

ROZLIŠENÍ WXGA	–	1280	×	800	(ELPKS64)	 
(poměr	stran	16:10)
Až 1080p

XGA	–	1024	×	768	(poměr	stran	4:3)
Až 1080p

BÍLÝ	SVĚTELNÝ	VÝSTUP	 
normální / ekonomický režim

3700	/	2960	lumenů 4000	/	3200	lumenů

BAREVNÝ	SVĚTELNÝ	VÝSTUP	 
normální / ekonomický režim

3700	/	2960	lumenů 4000	/	3200	lumenů

KONTRAST 2	500:1

VELIKOST	PROJEKČNÍ	PLOCHY 29	až	280	palců 30 až 300 palců

PROJEKČNÍ	VZDÁLENOST 60palcová	projekční	plocha:	1,79	–	2,92	m

POMĚR	VELIKOSTI	OBRAZU	A	PROJEKČNÍ	
VZDÁLENOSTI

1,38	–	2,24:1

PŘIBLÍŽENÍ 1 – 1,6

KOREKCE	LICHOBĚŽNÍKOVÉHO	
ZKRESLENÍ

Automatická vertikální ±30°, manuální horizontální ±30°

TYP	OBJEKTIVU
Clonové	číslo	(F)
Ohnisková vzdálenost
Posun
Zaostřování

1,51 – 1,99
18,2	–	29,2	mm
10:0	  8,6:1
Optické	–	1,6×

LAMPA
Životnost	(normální	/	ekonomický	režim)
Typ

3.000 / 4.000 hodin
275	W	UHE	(E-TORL)

MOŽNOSTI	PŘIPOJENÍ
Videovstup
Audiovstup
Vstup z počítače
Vstup pro ovládání 
Zobrazení	USB	3	v	1

1	×	S-Video,	1	×	RCA	(žlutý)
1	×	RCA	(bílý	/	červený)
1	×	D-sub,	15	pinů	(RGB)
1	×	RS232C
1	×	USB	typu	B

POKROČILÉ	FUNKCE
Zabezpečení
Provoz
Zobrazení

Otvor	pro	zámek	a	bezpečnostní	kabel,	zámek	Kensington,	ochrana	heslem
Přímé	zapnutí	a	vypnutí,	okamžité	vypnutí
7 barevných režimů

JAZYKY 36 jazyků,	které	zahrnují:	angličtinu	/	francouzštinu	/	němčinu	/	italštinu	/	
španělštinu / holandštinu / portugalštinu / ruštinu / švédštinu / bulharštinu /  
polštinu / maďarštinu / češtinu / slovenštinu / rumunštinu / chorvatštinu / 
slovinštinu / ukrajinštinu / řečtinu / turečtinu / arabštinu / hebrejštinu

HLUČNOST	(normální	/	ekonomický	režim) 39 dB / 35 dB

ZVUK 1	×	5	W	

HMOTNOST  

ROZMĚRY	(Š×H×V)  

PŘÍKON
Normální	/	ekonomický	režim
Pohotovostní	režim

363	W	/	297	W
0,33 W

ZÁRUKA 2	roky	na	hlavní	jednotku,	1	rok	na	lampu

LOGISTICKÉ INFORMACE O VÝROBKU

MODEL	PROJEKTORU EB-1840W EB-1860

KÓD	SKLADOVÉ	JEDNOTKY   

ČÁROVÝ	KÓD   

OBSAH	BALENÍ Hlavní	jednotka,	disk	CD	s	uživatelskou	příručkou,	disk	CD	se	softwarem,	 
napájecí kabel, kabel k počítači, dálkové ovládání včetně baterií

HRUBÁ	HMOTNOST  

ROZMĚRY	KARTÓNOVÉ	KRABICE	(Š×H×V)  

Epson EB-1840W a EB-1860

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

•	 	Jednotka	pro	připojení	a	organizaci	
kabelů

	 			 (ELPCB01)
•	 	2	aktivní	reproduktory
	 			 (ELPSP02)
•	 	Stolní	vizualizér	Epson	
	 			 (ELPDC11)
•	 	Náhradní	lampa
	 			 (ELPLP64)
•	 	Vzduchový	filtr
	 			 (ELPAF35)
•	 	Měkké	přepravní	pouzdro
	 			 (ELPKS64)

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

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816

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.


	Control and Connection Box: V12H443040
	Active Speakers x 2: V12H467040
	Epson Desktop Visualiser: V12H377040
	Spare Lamp: V13H010L64
	Air Filter: V13H134A35
	Soft Carry Case: V12H001K64
	Weight: 3,3 kg
	Dimensions: 345 × 263 × 93 mm
	EB-1840W SKU: V11H406040
	EB-1860 SKU: V11H407040
	EB-1840W Barcode: 8715946489520
	EB1860 Barcode: 8715946489414
	Product Weight: 5 kg
	Product Dimensions: 486 × 358 × 170 mm


