DÁTOVÝ LIST

EB-530

Zariadenie EB-530 prináša obrázky v špičkovej kvalite a množstvo
ďalších funkcií ako štandard, vďaka čomu používatelia za svoje
peniaze získajú viac. Je ideálny pre triedy a malé zasadačky, pretože
ho možno upevniť na stenu či strop alebo ho umiestniť na stôl v
blízkosti steny, čím sa uvoľní viac pracovného priestoru.
Vysokokvalitný obraz
Doplnené našou technológiou 3LCD zariadenie EB-530 zobrazuje jasné obrázky v
špičkovej kvalite a realistickejších farbách. Vďaka rovnako vysokému bielemu aj
farebnému svetelnému výkonu je obraz viditeľný aj v jasne osvetlených miestnostiach.
Detaily obrazu sú jasné vďaka vysokému kontrastnému pomeru a náš nový objektív s
krátkou projekčnou vzdialenosťou znamená ostrejšie obrázky a vylepšené zaostrenie.
Vyšší pomer hodnoty a ceny
Lampa v zariadení EB-530 teraz vydrží až 10 000 hodín v úspornom (Eco) režime.
Projektor dokonca šetrí energiu počas prezentácií tým, že automaticky upravuje
svetelný výkon podľa obsahu. Funkcia dočasného vypnutia zvuku a obrazu pozastaví
prezentáciu a stlmí lampu o 70 %, aby sa šetrila energia, kým sa projektor nepoužíva.
Zabudovaný projektor 16W umožňuje prehrávať zvukový obsah priamo cez projektor
bez potreby ďalších externých reproduktorov. Vstup mikrofónu premieňa projektor na
systém PA, vďaka čomu možno prednášajúcich bez námahy počuť v celej miestnosti.
Jednoduché nastavenie a používanie
Zariadenie EB-530 má zvislú aj vodorovnú lichobežníkovú korekciu na dosiahnutie
dokonalého tvaru obrazu a predchádzania skreslenia. Pri nastavovaní viacerých
projektorov možno nastavenia OSD kopírovať z jedného projektora na mnohé ďalšie,
vďaka čomu nemusíte nastavovať projektory jednotlivo. Softvér na projekciu z
viacerých počítačov umožňuje súčasné zobrazenie obsahu zo štyroch zariadení
vrátane počítačov, tabletov a smartfónov.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE
Výnimočná kvalita obrazu
Technológia 3LCD od spoločnosti Epson
zobrazuje jasnejšie obrazy a realistickejšie
farby
Rovnako vysoký biely a farebný svetelný
výkon
Premietaný obraz ostro vidieť aj v jasne
osvetlených miestnostiach
Čistejší detail
Zvýšený kontrastný pomer 16 000:1
Dlhšia životnosť lampy značí nižšie
celkové náklady
10 000 hodín v úspornom režime/5 000
hodín v bežnom režime
Flexibilné možnosti inštalácie
Vertikálna a horizontálna korekcia
lichobežníka pre nerovnomerné a
necentrické umiestnenie

EB-530

ÚDAJE O PRODUKTE
TECHNIKA

OBSAH DODÁVKY

Projekčná sústava

Technológia 3LCD

Displej LCD

0,55 palec s MLA (D8)

OBRAZ
Svetlosť farieb

3.200 Lúmenov-1.800 Lúmenov (úsporný režim)

Svetlosť bielej

3.200 Lúmenov - 1.800 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou ISO 21118:2012

Rozlíšenie

XGA, 1024 x 768, 4:3

Kontrast

16.000 : 1

Žiarovka

215 Š, 5.000 h Životnosť, 10.000 h Životnosť (v režime šetrenia energiou)

Lichobežníková korekcia

Manuálne vertikálne: ± 15 °, Manuálne horizontálne ± 15 °

Farebná reprodukcia

Až 1,07 miliardy farieb

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

OPTIKA
Pomery strán projekcie

0,55:1

Priblíženie

Digital, Factor: 1 - 1,35

Veľkosť projekcie

50 palce - 108 palce

Projekčná vzdialenosť

0,5 m (50 palec obrazovka)

Širokouhlé
Projekčná vzdialenosť Tele

1,3 m (108 palec obrazovka)

Clonové číslo projekčného

1,6

objektívu
Ohnisková vzdialenosť

6,4 mm

Zaostrenie

manuálne

Odchýlka

9,51 : 1

PRIPOJITEĽNOSŤ
Funkcia USB displeja

3 v 1: obraz/myš/zvuk

Prípojky

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

POKROČILÉ FUNKCIE
Farebné režimy

Tabuľa, Dynamické, Prezentácia, sRGB, Divadlo

INÉ
Záruka

Návod na používanie (CD)
Softvér (CD)
Návod na montáž
Diaľkové ovládanie vrát. batérií
Elektrický kábel
Hlavné zariadenie
PC kábel

24 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu, Žiarovka: 12 mesiace alebo 1.000 h
Optional warranty extension available

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE
SKU

V11H673040

Čiarový kód

8715946541488

Rozmery jednotlivých balení

504 x 386 x 209 mm

Hmotnosť balenia

5,6 kg

Kus

1 Jednotky

Krajina pôvodu

Čína

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.

ELPSP02
V12H467040
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
Air Filter - ELPAF47 – EB-52x / EB-53x
V13H134A47
Lamp - ELPLP87 - EB-52x / 53x (215W)
V13H010L87
Wall Mount - ELPMB45 - ST EB52x/53x
V12H706040

