projektor Epson EB-X12

DAtoVÝ LIst

tento vysoce kvalitní projektor Epson EB-X12 nabízí rozlišení
XGA a rozsáhlou řadu funkcí. navíc jeho pořízení díky velmi
příznivé ceně nijak nenaruší váš firemní rozpočet.

HLAVNÍ VLASTNOSTI

Snadné nastavení a obsluha tohoto projektoru vám umožní soustředit se
především na prvotřídní kvalitu firemních prezentací. Bílý i barevný světelný výstup
dosahují hodnoty 2800 lumenů, což znamená, že prezentovat lze dokonce i ve
velmi světlé místnosti. Vychutnejte si kvalitní, ostrý obraz s kontrastním poměrem
3 000:1.
Vyrovnání obrazu je díky automatické vertikální a manuální horizontální korekci
lichoběžníkového zkreslení snadné a rychlé. konstruktéři společnosti Epson
vybavili tento projektor novým inovativním a intuitivním posuvným ovládacím
prvkem pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení, který usnadňuje
úpravu obrazu do správného formátu v případě, že je projektor umístěn proti
projekční ploše v úhlu.
Další užitečnou funkcí z dílny společnosti Epson je USB zobrazení 3 v 1, které
umožňuje projekci obrazu, ovládání zvuku a stránkování prostřednictvím jediného
kabelu – jedná se o nejjednodušší způsob zobrazení obsahu plochy displeje
počítače PC nebo Mac. k dispozici je také funkce projekce bez použití počítače,
která vám dovolí prezentovat statické snímky přímo z paměťové jednotky USB,
aniž byste museli zapínat počítač. to znamená, že mezi jednotlivými pracovními
schůzkami či poradami nebudete muset přenášet příliš mnoho pomůcek
a můžete se plně soustředit na obsah své prezentace.
Upoutejte pozornost svých posluchačů prostřednictvím volitelného USB
vizualizéru Epson ELPDC06, který lze připojit přímo k projektoru, a dosáhnout
tak velmi detailních záběrů trojrozměrných předmětů. Vstup HDMi vám umožní
zobrazit obsah ve vysokém rozlišení, zatímco vestavěné 2W reproduktory
zaručí čistý zvuk. Stylový a kompaktní projektor EB-X12 vyhoví všem vašim
požadavkům na mobilitu.

ovládací prvek pro horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení: tento nový, intuitivní posuvný ovládací prvek vám
umožní upravit obraz do správného formátu v případě, že je projektor proti projekční ploše nakloněný v úhlu.

• Světelný výkon 2800 lumenů a kontrastní
poměr 3 000:1 zaručují kvalitní, ostrý
obraz.
• Funkce automatické vertikální a manuální
horizontální korekce lichoběžníkového
zkreslení umožňují snadné nastavení.
• Funkce projekce bez použití PC: možnost
prezentace statických snímků přímo
z úložných zařízení USB.
• Zobrazení USB 3 v 1: jeden USB kabel je
to jediné, co potřebujte k ovládání obrazu,
zvuku a stránkování.

Zapomeňte na fotokopie: sdílejte trojrozměrné předměty
prostřednictvím vizualizéru ELPDC06.

Epson EB-X12
TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU
Projekční technologie
LCD panel

Technologie 3LCD
0,55 palce bez MLA

ROZLIŠENÍ

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

BÍLÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP *
normální / ekonomický režim

2800 / 2240 lumenů

BAREVNÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP *
normální / ekonomický režim

2800 / 2240 lumenů

KONTRAST

3 000 : 1

VELIKOST PROJEKČNÍ PLOCHY

30 až 300 palců

PROJEKČNÍ VZDÁLENOST

60palcová projekční plocha: 1,8 – 2,17 m

POMĚR VELIKOSTI OBRAZU A
PROJEKČNÍ VZDÁLENOSTI

1,48 – 1,77 : 1

ZOOM

Optický 1,2×

KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO
ZKRESLENÍ

Automatická vertikální ±30°, manuální horizontální ±30° (posuvný ovládací prvek)

TYP OBJEKTIVU
Clonové číslo (F)
Ohnisková vzdálenost
Posun
Zaostřování

1,58 – 1,72
16,9 – 20,28 mm
8:1
Ruční zaostření

LAMPA
Životnost (normální / ekonomický režim)
Typ

4000 / 5000 hodin
200 W UHE E-TORL

Možnosti připojení
Video vstup
Vstup pro počítač
Vstup pro paměťové zařízení USB
Vstup pro zobrazení USB 3 v 1
Digitální vstup
Audio vstup
Vstup pro ovládání
Vstup pro USB vizualizér Epson

1 × RCA (žlutý), 1 × S-Video, 1 × komponentní (D-sub 15-pin)
1 × D-sub 15-pin (RGB), 1 × USB 2.0 typu B
1 × USB 2.0 typu A
1 × USB 2.0 typu B
1 × HDMI
1 × RCA (bílý / červený)
1 × USB 2.0 typu B
ELPDC06 (přímé připojení přes USB typu A)

Pokročilé funkce
Zabezpečení
Provoz
EasyMP bez použití PC
Zobrazení

Otvor pro zámek a bezpečnostní kabel, zámek Kensington, ochrana heslem
Přímé zapnutí / vypnutí, okamžité vypnutí, dočasné vypnutí zvuku a obrazu
Prohlížeč fotografií přes USB typu A (kompatibilní s formáty JPEG / PNG / GIF / BMP)
8 barevných režimů

JAZYKY

angličtina / francouzština / němčina / italština / španělština / holandština / portugalština
/ ruština / švédština / norština / finština / dánština / bulharština / polština / maďarština /
čeština / slovenština / rumunština / chorvatština / slovinština / ukrajinština / katalánština /
řečtina / turečtina / arabština / hebrejština / hindština / japonština / zjednodušená
čínština / tradiční čínština / korejština / thajština / indonézština / malajština / vietnamština

HLUČNOST (normální / ekonomický
režim)

37 / 29 dB

ZVUK

1 × 2 W reproduktor

HMOTNOST

2,3 kg

ROZMĚRY (Š×H×V)

295 × 228 × 77 mm

PŘÍKON
Normální / ekonomický režim
Pohotovostní režim

270 / 223 W
0,47 W

ZÁRUKA

2 roky na hlavní jednotku, 1 rok na lampu

Bezpečnostní normy

IEC 60950-1 1. vydání (označení CE)
Směrnice EMC (89/336/EEC)
Recyklační směrnice

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
•N
 áhradní lampa
V13H010L67
(ELPLP67)
• Vzduchový filtr
V13H134A32
(ELPAF32)
• 50palcové stolní plátno 4:3
V12H002S32
(ELPSC32)
• 80palcové přenosné plátno 16:9
V12H002S21
(ELPSC21)
• 80palcové vytahovací plátno 16:10
V12H002S24
(ELPSC24)
• Plátno s nastavitelným poměrem stran
65 palců / 74 palců / 80 palců
V12H002S26
(ELPSC26)
• USB vizualizér Epson
V12H321003
(ELPDC06)
• Stolní vizualizér Epson
V12H377040
(ELPDC11)
• Sada pro montáž na strop
V12H003B23
(ELPMB23)
• Prodlužovací stropní tyč v délce
668 – 918 mm
V12H003P13
(ELPFP13)
• Prodlužovací stropní tyč v délce
918 – 1.168 mm
V12H003P14
(ELPFP14)

* ISO 21118
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LOGISTICKÉ INFORMACE O VÝROBKU
KÓD SKLADOVÉ JEDNOTKY

V11H429040

ČÁROVÝ KÓD

8715946488806

CO NAJDETE V BALENÍ

Projektor EB-X12, napájecí kabel 1,8 m, kabel pro připojení
k počítači 1,8 m, USB kabel 1,8 m, dálkové ovládání a
baterie, přenosnou brašnu, sadu uživatelských příruček

HRUBÁ HMOTNOST

4,1 kg

ROZMĚRY KARTÓNOVÉ KRABICE
(DxŠxV)

366 × 338 × 155 mm

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.

Kompaktní přenosná plátna: Typ ELPSC26 (nahoře)
nabízí tři poměry stran, zatímco lehké projekční plátno
ELPSC32 (dole) lze umístit přímo na pracovní stůl.

