DÁTOVÝ LIST

EB-990U

Splňte si všetky želania vďaka jasnému a škálovateľnému projektoru
WUXGA, ktorý ponúka viaceré možnosti pripojenia a jednoduché
nastavenie, zdvihnite svoje nároky.
S týmto jasným projektorom Full HD, ktorý dokáže premietať veľký, škálovateľný obraz,
maximalizujte potenciál svojich študentov v oblasti učenia sa. Jeho lampa s dlhou
životnosťou ponúka až 10 rokov vyučovacích hodín, kým bude treba vymeniť lampu
alebo kým bude údržbu potrebovať vzduchový filter1. Jednoducho sa nastavuje a
ponúka celú škálu možností pripojenia, takže máte rýchly prístup k obsahu z viacerých
zariadení.
Vynikajúca viditeľnosť pre každého študenta
S týmto projektorom Full HD bude obsah jasný, živý a čistý, čím zaistíte, že každý sa
zapojí do vyučovacej hodiny. Projektor prináša vynikajúcu viditeľnosť, obraz možno
škálovať až do veľkosti 300 palcov a je jasný aj pri veľmi jasnom okolitom svetle.
Všetko je výsledkom vysokého výkonu 3 800 lúmenov a kontrastného pomeru 15 000:1.
Minimálna údržba
Keď sú obmedzené zdroje, naše spoľahlivé projektory a lampy s dlhou životnosťou
pomáhajú minimalizovať prestoje nezbytočné náklady na prevádzku. Predstavte si, čo
by ste mohli dosiahnuť s minimálnymi prerušeniami – naše projektory sú takou realitou
a ponúkajú až 10 rokov vyučovacích hodín, kým bude treba vymeniť lampu alebo kým
bude údržbu potrebovať vzduchový filter1.
Jednoduché nastavenie
Každá trieda je iná, takže potrebujete projektor, ktorý sa jednoducho nastavuje a
umiestňuje. S naším širokým 1,6-násobným optickým priblížením a zvislej a vodorovnej
korekcii lichobežníka, je rýchle nastavenia a sprevádzkovanie jednoduché.
Využitie viacerých zariadení
Zaujmite svojich študentov a vytvorte spolupracujúce prostredie pomocou
bezproblémového pripojenia. Vďaka aplikácii iProjection je zobrazovanie obsahu z
počítačov a inteligentných zariadení jednoduché2. Funkciu rozdelenej obrazovky
môžete využiť na zobrazenie obsahu z viacerých zariadení naraz a funkcia moderátora
vám umožní prezrieť si obsah pred jeho zobrazením.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE
Jasné a živé zobrazenie
Projektor Full HD, ktorý ponúka 3 800
lúmenov a kontrastný pomer 15 000:1
Minimálna údržba
10 rokov vyučovacích hodín predtým, ako
bude potrebná údržba1
Flexibilná inštalácia
Horizontálna a vertikálna korekcia
lichobežníka a 1,6-násobné optické
priblíženie
Rozšírená pripojiteľnosť
Dva porty HDMI, podpora MHL, Ethernet RJ45, voliteľné pripojenie Wi-Fi
Funkcie na spoluprácu
Aplikácia iProjection, funkcia rozdelenej
obrazovky, funkcia moderátora

ÚDAJE O PRODUKTE

EB-990U

TECHNIKA
Projekčná sústava

Technológia 3LCD, Uzávierka s tekutými kryštálmi RGB

Displej LCD

0,67 palec s MLA (D10)

OBRAZ
Svetlosť farieb

3.800 Lúmenov- 2.440 Lúmenov (úsporný režim)

Svetlosť bielej

3.800 Lúmenov - 2.440 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou ISO 21118:2012

Rozlíšenie

WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

Kontrast

15.000 : 1

Žiarovka

UHE, 210 Š, 6.000 h Životnosť, 12.000 h Životnosť (v režime šetrenia energiou)

Lichobežníková korekcia

Automaticky vertikálne: ± 30 °, Manuálne horizontálne ± 30 °

Farebná reprodukcia

Až 1,07 miliardy farieb

OPTIKA
Pomery strán projekcie

1,39 - 2,23:1

Priblíženie

Manual, Factor: 1,6

Veľkosť projekcie

30 palce - 300 palce

Projekčná vzdialenosť

1,79 m - 2,89 m ( 60 palec obrazovka)

širokouhlá/teleskopická
Clonové číslo projekčného

1,5 - 1,9

objektívu
Ohnisková vzdialenosť

20,3 mm - 32,5 mm

Zaostrenie

manuálne

Odchýlka

10 : 1

OBSAH DODÁVKY
VGA kábel
Hlavné zariadenie
Elektrický kábel
Diaľkové ovládanie vrát. batérií

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
ELPLP96
V13H010L96
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
ELPSP02
V12H467040

PRIPOJITEĽNOSŤ
Funkcia USB displeja

3 v 1: obraz/myš/zvuk

Prípojky

USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n (voliteľné),
Vstup VGA (2x), Výstup VGA, Vstup HDMI (2x), Kompozitný vstup, Komponentný vstup (2x),
Vstup S-Video, Vstup RGB (2x), Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, Zvukový vstup –
stereofónny minikonektor (2x), Rozhranie Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), MHL, vstup pre
mikrofón

Pripojenie telefónu Smart

Infraštruktúra/ad hoc

Phone
POKROČILÉ FUNKCIE
Bezpečnosť

Zámok Kensington, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN,
Zabezpečenie bezdrôtovej siete LAN, Ochrana pomocou hesla

Vlastnosti

Posúvač na stlmenie zvuku a obrazu, Automatická lichobežníková korekcia, Vstavaný reproduktor,
Priame zapínanie a vypínanie, Kompatibilné s fotoaparátmi na dokumenty, Jednoduché
prednastavenie OSD, Horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníka, Audio/video rozhranie MHL,
Sieťová projekcia, Funkcia kopírovania OSD, Bez PC, Quick Corner, Funkcia rozdelenej
obrazovky, Podpora bezdrôtovej siete LAN, Inštalácia aplikácie iProjecton pomocou QR kódu

Farebné režimy

Tabuľa, Kino, Dynamické, Prezentácia, sRGB

VŠEOBECNE
Spotreba energie

309 Watt, 227 Watt (úsporný režim), 0,2 Watt (v režime spánku)

Rozmery produktu

309 x 293 x 105 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)

Hmotnosť produktu

3,2 kg

INÉ
Záruka

24 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu, Žiarovka: 12 mesiace alebo 1.000 h
Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE
SKU

V11H867040

Čiarový kód

8715946642666

Krajina pôvodu

Filipíny

EPSON EUROPE B.V.
Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infoline: 0850 111 429
Technical Hotline: +421 232 786 682
www.epson.sk

Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných
vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

1. – Pri šiestich hodinách denne, päť dní v týždni počas 39
týždňov školského roka.
2. – Vyžaduje sa aplikácia iProjection a internetové
pripojenie – kompatibilné len so zariadeniami so systémom
iOS, Android a Google Chromebook, môžu platiť obmedzenia
zdieľania súborov.

