
DATOVÝ LIST

Projektory Epson EB-425W a EB-435W jsou určeny k projekci 
z krátké vzdálenosti a jsou-li doplněny volitelnou interaktivní 
jednotkou, získají učitelé pro svou výuku dokonalého partnera. 
Schopnost projekce z působivě krátké vzdálenosti umožňuje 
instalaci projektoru blíže k projekční ploše, což omezuje výskyt 
stínů během prezentace.

Tyto širokoúhlé projektory s rozlišením WXGA vynikají vysokým bílým i barevným 
světelným výstupem, který zaručuje čistý obraz dokonce i v prosluněné místnosti, 
takže prezentací vysoké kvality lze dosáhnout vždy a za každých světelných 
podmínek. Protože poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti je pouhých 
0,48:1, můžete si během výuky užívat veškerého pohodlí, které s sebou krátká 
projekční vzdálenost přináší.

Připojíte-li k projektoru volitelnou interaktivní jednotku Epson ELPIU03, proměníte 
v okamžiku jakýkoli povrch v interaktivní plochu, aniž byste potřebovali projekční 
plátno. Tato funkce také umožňuje vytvářet a ukládat poznámky vytvořené 
pomocí digitálního pera, které je součástí této jednotky.

Vestavěný 16W reproduktor a vstup pro mikrofon vám pomohou upoutat 
pozornost posluchačů, zatímco díky vstupu HDMI si můžete společně 
vychutnávat dokonalý obraz ve vysokém rozlišení. Vyrovnání obrazu je 
otázkou pouhých několika sekund díky funkci vertikální a horizontální korekce 
lichoběžníkového zkreslení, která je v kategorii projektorů s krátkou projekční 
vzdáleností unikátem společnosti Epson. 

Nízké celkové náklady na vlastnictví projektorů EB-425W and EB-435W 
přinášejí školám tolik potřebné úspory. Lampa Epson E-TORL, kterou jsou 
projektory vybaveny, dokáže produkovat více světla při nižší spotřebě energie 
a v úsporném režimu může svítit až 6.000 hodin. Také filtr se může pochlubit 
dlouhou životností, která dosahuje až 5.000 hodin a zaručuje tak roky 
bezproblémového provozu. Možnost připojení projektorů k síti, funkce vzdálené 
správy, sledování životnosti lampy, teploty atd. přinášejí další snížení nákladů  
a zkrácení času věnovaného údržbě.

Projektory Epson EB-425W/EB-435W 

HLAVNÍ VLASTNOSTI

•  Projektory s krátkou projekční vzdáleností 
jsou ideální k použití s bílými interaktivními 
tabulemi

•  Volitelná interaktivní jednotka ELPIU03 
zaručuje poutavé prezentace

•  Snadné nastavení díky funkci vertikální 
a horizontální korekce lichoběžníkového 
zkreslení

•  Dlouhá životnost lampy v délce 6.000 hodin

VolitelněEB-435W

Řešení Epson pro výuku a vzdělávání: připojíte-li 
projektor k připojovací jednotce ELPCB01, získáte 
snadný přístup k ovládacím prvkům projektoru. Speciální 
nástěnný držák ELPMB27 zkracuje dobu instalace.
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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.

TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU
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EB-425W EB-435W

PROJEKČNÍ TECHNOLOGIE
LCD panel

Technologie 3LCD
0,59 palce s MLA (D8)

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

BÍLÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP*  
normální / ekonomický režim

2500 / 2000 lumenů 3000 / 2100 lumenů

BAREVNÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP*  
normální / ekonomický režim

2500 / 2000 lumenů 3000 / 2100 lumenů

KONTRAST 3 000:1

VELIKOST PROJEKČNÍ PLOCHY 40 až 116 palců 

PROJEKČNÍ VZDÁLENOST 93palcová projekční plocha: 0,97 m

POMĚR VELIKOSTI OBRAZU A PROJEKČNÍ 
VZDÁLENOSTI

0,48 – 0,65:1

PŘIBLÍŽENÍ Digitální - 1,35×

KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO 
ZKRESLENÍ

Manuální vertikální a horizontální ± 15°

TYP OBJEKTIVU
Clonové číslo (F)
Ohnisková vzdálenost
Posun
Zaostřování

1,80
6,48 mm
9,51:-1
Ruční  

LAMPA
Životnost (normální / ekonomický režim)
Typ

5.000 / 6.000 hodin 
200W UHE E-TORL (ELPLP60)

4.000 / 6.000 hodin
230W UHE E-TORL (ELPLP61)

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Videovstup
Audiovstup
Vstup z počítače
Vstup pro ovládání
Vstup pro paměťové zařízení USB
Vstup pro USB vizualizér Epson
Výstup do počítače
Audio výstup 
Vstup pro mikrofon
Bezdrátové připojení

1 × RCA (žlutý), 1× S-Video, 2 × komponentní (přes D-sub 15-pin), 1 × HDMI
2 × stereo minikonektor, 1 × RCA (bílý/červený), 1 × HDMI, 1 × USB 2.0 typu B
2 × D-sub 15-pin (RGB), 1 × USB 2.0 typu B, 1 × HDMI
1 × RJ-45, 1× RS-232, 1 × USB 2.0 typu B
1 × USB 2.0 typu A
ELPDC06 (přímé připojení přes USB typu A)
1 × D-sub 15-pin (RGB)
1 × stereo minikonektor
1 × stereo minikonektor
1 × volitelná bezdrátová LAN jednotka (802.11 b/g/n)

POKROČILÉ FUNKCE
Zabezpečení

Provoz
Funkce EasyMP
Zobrazení

Zámek a otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, ochrana heslem, 
zámek bezdrátové jednotky LAN
Přímé zapnutí/vypnutí, okamžité vypnutí, dočasné vypnutí zvuku a obrazu
EasyMP Network Projection, EasyMP Network & Control, EasyMP PC-Free
8 barevných režimů

JAZYKY 35 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) 35 / 28 dB 37 / 29 dB

ZVUK 1 × 16W reproduktor

HMOTNOST

ROZMĚRY (Š×H×V)

PŘÍKON
Normální / ekonomický režim
Pohotovostní režim

283 / 237 W
0,39 W

316 / 232 W
0,37 W

ZÁRUKA 2 roky na hlavní jednotku, 1 rok na lampu

* Měřeno dle normy ISO 21118

LOGISTICKÉ INFORMACE O VÝROBKU

MODEL PROJEKTORU EB-425W EB-435W

KÓD SKLADOVÉ JEDNOTKY

ČÁROVÝ KÓD

CO NAJDETE V BALENÍ Projektor, napájecí kabel, kabel k počítači, dálkové ovládání a baterie, dodávaný 
software, samolepku „Chráněno heslem“, uživatelskou příručku

HRUBÁ HMOTNOST

ROZMĚRY KARTÓNOVÉ KRABICE (D×Š×V)

Projektory Epson EB-425W a EB-435W

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

•  Speciální nástěnný držák 
  (ELPMB27)

•  Interaktivní jednotka 
  (ELPIU03)

•  Připojovací jednotka 
  (ELPCB01)

•  2 aktivní reproduktory 
  (ELPSP02)

•  Stolní vizualizér Epson 
  (ELPDC11)

•  Náhradní lampa (pro EB-425W) 
  (ELPLP60)

•  Náhradní lampa (pro EB-435W) 
  (ELPLP61)

•  Vzduchový filtr 
  (ELPAF36)

•  Bezdrátová jednotka LAN 
  (ELPAP07)

•  USB klíč pro rychlé bezdrátové připojení 
  (ELPAP08)

•  USB vizualizér Epson 
  (ELPDC06)

Upoutejte pozornost svých posluchačů prostřednictvím 
volitelné interaktivní jednotky ELPIU03 a interaktivního 
pera.


	(ELPMB27): V12H003B27
	(ELPIU03): V12H482020
	(ELPCB01): V12H443040
	(ELPSP02): V12H467040
	(ELPDC11): V12H377040
	(ELPLP60): V13H010L60
	(ELPLP61): V13H010L61
	(ELPAF36): V13H134A36
	(ELPAP07): V12H418P13
	(ELPAP08): V12H005M08
	(ELPDC06): V12H321003
	Weight 01: 3,8kg
	Weight 02: 3,9kg
	Dimension: 345 × 277 × 105mm 
	SKU CODE 01: V11H447040
	SKU CODE 02: V11H469040
	Barcode 01: 8715946495651 
	Barcode 02: 8715946495569
	Gross Weight: 6,1kg
	Carton Dimensions: 425 × 373 × 272mm


