Cenník projektorov EPSON - 04-2020
Typ

Opis

Cena bez DPH

Mobilné projektory EPSON
EB-U05

EB-U42

EB-990U

EB-2247U

3LCD projektor EPSON, rozlíšenie WUXGA 1920 x 1200 s
formátom 16:10 (Full HD 1920 x 1080, 16:9), svietivosť 3 400
lúmenov, kontrast 15 000 : 1, manuálny zoom objektív 1,2 x,
vstupy: 2 x HDMI, VGA, kompozitné video, MHL, 302 x 252 x 92
mm, 2,8 kg
3LCD projektor EPSON, rozlíšenie WUXGA 1920 x 1200 s
formátom 16:10 (Full HD 1920 x 1080, 16:9), svietivosť 3 600
lúmenov, kontrast 15 000 : 1, manuálny zoom objektív 1,2 x,
vstupy: 2 x HDMI, VGA, kompozitné video, MHL, 302 x 252 x 92
mm, 2,8 kg
3LCD projektor EPSON, rozlíšenie WUXGA 1920 x 1200 s
formátom 16:10 (Full HD 1920 x 1080, 16:9), svietivosť 3 800
lúmenov, kontrast 15 000 : 1, manuálny zoom objektív 1,6 x,
vstupy: 2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x RGB a kompozitné video, MHL, 377
x 291 x 110 mm, 4,6 kg
3LCD projektor EPSON, rozlíšenie WUXGA 1920 x 1200 s
formátom 16:10 (Full HD 1920 x 1080, 16:9), svietivosť 4 200
lúmenov, kontrast 15 000 : 1, manuálny zoom objektív 1,6 x,
vstupy: 2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x RGB a kompozitné video,
bezdrôtová sieť LAN, MHL, 377 x 291 x 110 mm, 4,6 kg

540,00 €

752,00 €

908,00 €

1 092,00 €

Interaktívne projektory EPSON
EB-1480Fi

EB-1485Fi

Interaktívny laserový projektor s ultra krátkou projekčnou
vzdialenosťou do zasadacej miestnosti, interaktívne riešenie spája
výhody papierovej tabule, bielej tabule a komerčných obrazoviek do
jedného riešenia, možnosť premietať obraz zo širokej škály
inteligentných zariadení a pridávať k nemu poznámky dvomi
odlišnými perami (voliteľne dotykom prsta), funkcia rozdelenej
obrazovky - zobrazenie 4 video zdrojov na jednej ploche, funkcia
Miracast na jednoduché pripojenie a zobrazenie displeja mobilných
zariadení, veľkosť obrazu 60" - 100", rozlíšenie Full HD 1920 x 1080
(16:9), svietivosť 5 000 lúmenov, kontrast 2 500 000 : 1, laserový
zdroj svetla so životnosťou 20 000 hodín, vstupy: 3 x HDMI, 2 x
VGA, 2 x USB A, 2 x USB B, bezdrôtová sieť LAN, nástenný držiak
projektora a 2 interaktívne perá s držiakom pier na stenu v dodávke

3 276,00 €

Interaktívny laserový projektor s ultra krátkou projekčnou
vzdialenosťou do zasadacej miestnosti, interaktívne riešenie spája
výhody papierovej tabule, bielej tabule a komerčných obrazoviek do
jedného riešenia, možnosť premietať obraz zo širokej škály
inteligentných zariadení a pridávať k nemu poznámky dvomi
odlišnými perami a dotykom prsta, funkcia rozdelenej obrazovky zobrazenie 4 video zdrojov na jednej ploche, veľkosť obrazu 100"
(16:9) alebo 120" (ultra Wide 16:6), rozlíšenie Full HD 1920 x 1080,
svietivosť 5 000 lúmenov, kontrast 2 500 000 : 1, laserový zdroj
svetla so životnosťou 20 000 hodín, vstupy: HDBaseT, 3 x HDMI, 2
x VGA, 2 x USB A, 2 x USB B, bezdrôtová sieť LAN, nástenný
držiak projektora, pripojovací panel Control Pad, dotyková jednotka
a 2 interaktívne perá s držiakom pier na stenu v dodávke

3 685,00 €
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Cenník projektorov EPSON radu Business
EB-2250U

EB-2255U

EB-2265U

3LCD projektor EPSON kategórie Business, rozlíšenie WUXGA
1920 x 1200 s formátom 16:10 (Full HD 1920 x 1080, 16:9),
svietivosť 5 000 lúmenov, kontrast 15 000 : 1, manuálny zoom
objektív 1,6 x, vstupy: 2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x RGB a kompozitné
video, MHL, prezentovanie gestami, 377 x 291 x 110 mm, 4,6 kg

1 420,00 €

3LCD projektor EPSON kategórie Business, rozlíšenie WUXGA
1920 x 1200 s formátom 16:10 (Full HD 1920 x 1080, 16:9),
svietivosť 5 000 lúmenov, kontrast 15 000 : 1, manuálny zoom
objektív 1,6 x, vstupy: 2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x RGB a kompozitné
video, MHL, bezdrôtová sieť LAN, prezentovanie gestami, 377 x
291 x 110 mm, 4,7 kg

1 819,00 €

3LCD projektor EPSON kategórie Business, rozlíšenie WUXGA
1920 x 1200 s formátom 16:10 (Full HD 1920 x 1080, 16:9),
svietivosť 5 500 lúmenov, kontrast 15 000 : 1, manuálny zoom
objektív 1,6 x, vstupy: 2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x RGB, kompozitné
video a HDBaseT, Miracast, bezdrôtová sieť LAN, prezentovanie
gestami, 377 x 291 x 110 mm, 4,7 kg

2 048,00 €

Inštalačný 3LCD projektor EPSON, rozlíšenie WUXGA 1920 x 1200
bodov, vylepšenie obrazu 4K, formát 16:10, svietivosť 7 000
lúmenov, kontrast 50 000 : 1, výber z 9 motorizovaných zoom
objektívov, dodávaný so štandardným motorizovaným objektívom
zoom 1,6 x, funkcia pamäte objektívu, automatický posun šošoviek vertikálne ± 67%, horizontálne ± 30%, možnosť projekcie na
výšku, vstupy: HDBaseT, HDMI, DVI-D, VGA, komponentné video
(5 x BNC), 525 x 472 x 189 mm, 12,7 kg (EB-G79005 v čiernej
farbe)

4 118,00 €

Inštalačné projektory EPSON
EB-G7900U

EB-L400U

EB-L510U

EB-L610U

Cenovo dostupný laserový projektor základnej triedy, rozlíšenie
WUXGA 1920 x 1200 bodov, formát 16:10, svietivosť 4 500
lúmenov, záruka 5 rokov / 12 000 hodín prevádzky, laserový zdroj
svetla so životnosťou 20 000 hodín, kontrast 2 500 000 : 1,
manuálny zoom objektív 1,6 x, vstupy: 2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x
USB, 440 x 304 x 120 mm, 7,8 kg
Viacúčelový laserový projektor základnej triedy, rozlíšenie WUXGA
1920 x 1200 bodov, formát 16:10, svietivosť 5 000 lúmenov, záruka
5 rokov / 12 000 hodín prevádzky, laserový zdroj svetla so
životnosťou 20 000 hodín, kontrast 2 500 000 : 1, manuálny zoom
objektív 1,6 x, vstupy: 2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x USB, HDBaseT, 440
x 304 x 120 mm, 8,5 kg

Viacúčelový laserový projektor základnej triedy, rozlíšenie WUXGA
1920 x 1200 bodov, formát 16:10, svietivosť 6 000 lúmenov, záruka
5 rokov / 12 000 hodín prevádzky, laserový zdroj svetla so
životnosťou 20 000 hodín, kontrast 2 500 000 : 1, manuálny zoom
objektív 1,6 x, vstupy: 2 x HDMI, 2 x VGA, 2 x USB, HDBaseT,
zrkadlenoe obrazovky, bezdrôtová sieť LAN, 440 x 304 x 120 mm,
8,5 kg (EB-L615U v čiernej farbe)
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1 955,00 €

2 400,00 €

3 240,00 €

EB-L1050U

EB-L1070U

Inštalačný 3LCD projektor EPSON s laserovým zdrojom svetla s
univerzálnym použitím, vynikajúca kvalita obrazu, záruka 5 rokov
alebo 20 000 hodín, rozlíšenie WUXGA 1920 x 1200 bodov,
vylepšenie obrazu 4K, formát 16:10, svietivosť 5 500 lúmenov,
kontrast 2 500 000 : 1, výber z 11 motorizovaných zoom objektívov,
dodávaný bez objektívu, možnosť 360° inštalácie, manuálna
lichobežníková korekcia: vertikálne ±45°, horizontálne ±30°, vstupy:
2 x WLAN, HDBaseT, HDMI, DVI-D, VGA, komponentné video (5 x
BNC), stereo audio výstup, 545 x 484 x 189 mm, 16,9 kg

3 696,00 €

Inštalačný 3LCD projektor EPSON s laserovým zdrojom svetla s
univerzálnym použitím, vynikajúca kvalita obrazu, záruka 5 rokov
alebo 20 000 hodín, rozlíšenie WUXGA 1920 x 1200 bodov,
vylepšenie obrazu 4K, formát 16:10, svietivosť 7 000 lúmenov,
kontrast 2 500 000 : 1, výber z 11 motorizovaných zoom objektívov,
dodávaný bez objektívu, možnosť 360° inštalácie, manuálna
lichobežníková korekcia: vertikálne ±45°, horizontálne ±30°, vstupy:
2 x WLAN, HDBaseT, HDMI, DVI-D, VGA, komponentné video (5 x
BNC), stereo audio výstup, 545 x 484 x 189 mm, 16,9 kg (EBL1075U v čiernej farbe)

5 072,00 €

Projektory EPSON pre domáce kino
EH-TW650

EF-100W Android TV Edition

EH-TW7000

Cenovo dostupný 3LCD projektor EPSON pre domáce kino,
rozlíšenie Full HD 1 920 x 1 080, formát 16:9, jas 3 100 lúmen,
zabudovaná funkcia Wi-Fi, kontrast 15 000 : 1, manuálny zoom
objektív 1,2 x, automatická korekcia lichobežníka, veľkosť
projekcie až 300", vstupy: USB A, USB B B, 2 x HDMI, MHL, VGA,
kompozitné video, 302 x 252 x 92 mm, 2,7 kg
Štýlový 3LCD laserový prenosný projektor s Android TV, natívne
rozlíšenie WXGA 1280 x 800, formát 16:10, jas 2 000 lúmen,
kontrast 2 500 000:1, laserový zdroj s dlhou životnosťou (12 000
hodín), horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníka, digitálny
zoom objektív 1,35x, manuálne ostrenie, veľkosť projekcie 30" až
150". Kľúč TV Android sa pripája na HDMI vstup a napája z USB
vstupu. Cez Wi-Fi možno streamovať obsah z telefónu, tabletu
alebo notebooku. Vstupy: HDMI, USB A, audio stereo výstup (mini
jack) a bluetooth na pripojenie zvukových sústav. Zabudovaný 5W
reproduktor. Rozmery 210 x 230 x 92 mm, 2,7kg, biela farba (EF100B Android TV Edition - čierna farba)
3LCD projektor EPSON pre domáce kino s natívnym ultra vysokým
rozlíšením 4K PRO-UHD (použitím dvoch HDMI portov), vylepšenie
obrazu s rozlíšením menším ako 4K, formát 16:9, zobrazenie 2D a
3D, jas 3 000 lúmen, kontrast 40 000 : 1, manuálny zoom objektív
1,62 x, horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníka, veľkosť
projekcie 40" až 500", vstupy: 2 x USB A, USB mini B, 2 x HDMI,
audio stereo výstup a Bluetooth na pripojenie zvukových sústav,
410 x 310 x 157 mm, 6,6 kg
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582,00 €

957,00 €

1 165,00 €

EH-LS500W

Štýlový 3LCD laserový projektor EPSON pre domáce kino s
natívnym ultra vysokým rozlíšením 4K PRO-UHD a veľmi krátkou
projekčnou vzdialenosťou, veľkosť obrazu 65" až 130" zo
vzdialenosti 0,4 až 0,82 m, vylepšenie obrazu s rozlíšením menším
ako 4K, formát 16:9, zobrazenie 2D a 3D, jas 4 000 lúmen, kontrast
2 500 000 : 1, 2 zabudované reproduktory 10W, priestor v prednej
časti pre uloženie streamovacieho zariadenia, automatická korekcia
lichobežníka, laserový zdroj s dlhou životnosťou (záruka 12 000
hodín), vstupy: USB A, USB mini B, 3 x HDMI, audio stereo výstup
na pripojenie zvukových sústav, 458 x 375 x 228 mm, 9,3 kg, biela
farba (EH-LS500B - čierna farba), umiestnenie projektora na stolík
alebo na podlahu

2 520,00 €

Voliteľné príslušenstvo pre projektory EPSON
ELPMB23

ELPMB22

ELPFP13

Držiak na montáž malých projektorov (mobilných a business) na
strop, natáčanie v horizontálnom smere 360°, vertikálny náklon v
rozsahu +/- 18°, rozmery 270(š) x 139(h) x 150(v) mm, 3,4 kg

Držiak na montáž stredne veľkých (inštalačných) projektorov na
strop, natáčanie v horizontálnom smere 360°, vertikálny náklon v
rozsahu +/- 18°, rozmery 324(š) x 210(h) x 150(v) mm, 3,5 kg

136,00 €

151,00 €

Predlžovacia rúra k ELPMB22 a ELPMB23, nastaviteľná
vzdialenosť projektora od stropu 668 - 918 mm
50,00 €

ELPMB47

ELPMB48

ELPHD01

ELPAP10

Držiak pre montáž veľkých projektorov tesne pod strop, vertikálny a
horizontálne natočenie v rozsahu +/- 5°, posun v predozadnom
smere +/- 30 mm, rozmery 400(š) x 300(h) x 124(v) mm, hmotnosť
11 kg, max. hmotnosť projektora 75 kg, strieborná farba
Držiak pre montáž veľkých projektorov na strop, vertikálny náklon v
rozsahu +5° (smerom hore) /-25°(smerom dolu), horizontálne
natočenie v rozsahu +/- 5°, posun v predozadnom smere +/- 30
mm, rozmery 400(š) x 330(h) x 428(v) mm, hmotnosť 16 kg, max.
hmotnosť projektora 75 kg, strieborná farba
Vysielač HDBaseT na pripojenie signálov HDMI (video, audio), RS232 (riadenie), IR (riadenie) a LAN (riadenie) cez kábel
CAT5e/CAT6 k inštalačným projektorom, max. dĺžka kábla
CAT5e/CAT6 100 m, vstupy HDMI, LAN (RJ-45), RS-232 a IR
(mini jack), výstup HDBaseT (RJ-45)
WiFi adaptér na bezdrôtové prepojenie projektora k PC alebo sieti
LAN, adaptér sa pripája priamo do projektora na port USB (typ A),
možnosť bezdrôtového prenosu video a audio signálov
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225,00 €

298,00 €

453,00 €

100,00 €

ELPMB30

ELPSP02

Držiak na montáž malých projektorov tesne pod pevný strop,
použitie s projektormi radu Business, projektormi EB-L400, EBL510U, EB-L610U a EH-TW7000, vertikálny náklon v rozsahu 0°8°, horizontálny náklon v rozsahu -2,5°až +2,5°, rozmery 342(š) x
230(h) x 55(v) mm, 3,5 kg

Pár 2-pásmových reproduktorových sústav so zabudovanými
zosilňovačmi, 2 x 15W, 80 Hz - 20 kHz, aktívna reproduktorová
skrinka s dvomi zosilňovačmi a regulátormi hlasitosti, hĺbok a výšok,
napájanie aktívnej skrinky z adaptéra 18V/3A, vstupy mini stereo
jack a 2 x RCA, prepojenie aktívnej a pasívnej reproduktorovej
skrinky káblom s RCA konektormi, napájací adaptér, káble a
držiaky pre montáž skriniek na stenu v dodávke, rozmery skriniek
155(š) x 142(h) x 231(v) mm, 2,1 + 1,9 kg

111,00 €

114,00 €

Motorizované objektívy pre inštalačné projektory EPSON
ELPLL08

ELPLM08

ELPLM10

ELPLM11

ELPLM15

ELPLW05

ELPLW06

ELPLU04

Motorizovaný zoom objektív pre inštalačné projektory EPSON s
úzkym vyžarovacím uhlom (premietanie z veľkej vzdialenosti),
rozsah zoom objektívu 1,0 - 1,4x, projekčný pomer D/W (Dvzdialenosť objektívu od premietaného obrazu, W- šírka
premietaného obrazu) pre formát obrazu 16:10: 7,21 - 10,11
Štandardný motorizovaný zoom objektív (Mid 1) pre inštalačné
projektory EPSON, rozsah zoom objektívu 1,0 - 1,6 x, projekčný
pomer D/W (D - vzdialenosť objektívu od premietaného obrazu, W šírka premietaného obrazu) pre formát obrazu 16:10: 1,44 - 2,32
Motorizovaný zoom objektív pre inštalačné projektory EPSON so
stredne veľkým vyžarovacím uhlom (Mid 3), rozsah zoom objektívu
1,0 - 1,5 x, projekčný pomer D/W (D - vzdialenosť objektívu od
premietaného obrazu, W - šírka premietaného obrazu) pre formát
obrazu 16:10: 3,32 - 5,06
Motorizovaný zoom objektív pre inštalačné projektory EPSON so
stredne veľkým vyžarovacím uhlom (Mid 4), rozsah zoom objektívu
1,0 - 1,5 x, projekčný pomer D/W (D - vzdialenosť objektívu od
premietaného obrazu, W - šírka premietaného obrazu) pre formát
obrazu 16:10: 4,85 - 7,38
Motorizovaný zoom objektív pre inštalačné projektory EPSON so
stredne veľkým vyžarovacím uhlom (Mid 2), rozsah zoom objektívu
1,0 - 1,6x, projekčný pomer D/W (D - vzdialenosť objektívu od
premietaného obrazu, W - šírka premietaného obrazu) pre formát
obrazu 16:10: 2,16 - 3,48
Motorizovaný zoom objektív pre inštalačné projektory so širokým
vyžarovacím uhlom (premietanie z malej vzdialenosti), rozsah zoom
objektívu 1,0 - 1,4 x, projekčný pomer D/W (D - vzdialenosť
objektívu od premietaného obrazu, W - šírka premietaného obrazu)
pre formát obrazu 16:10: 1,04 - 1,46
Motorizovaný zoom objektív pre inštalačné projektory so širokým
vyžarovacím uhlom (premietanie z malej vzdialenosti), rozsah zoom
objektívu 1,0 - 1,4 x, projekčný pomer D/W (D - vzdialenosť
objektívu od premietaného obrazu, W - šírka premietaného obrazu)
pre formát obrazu 16:10: 1,62 - 2,22
Motorizovaný zoom objektív pre inštalačné projektory EPSON s
veľmi širokým vyžarovacím uhlom (premietanie z veľmi malej
vzdialenosti), rozsah zoom objektívu 1,0 - 1,2 x, projekčný pomer
D/W (D - vzdialenosť objektívu od premietaného obrazu, W - šírka
premietaného obrazu) pre formát obrazu 16:10: 0,87 - 1,05
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1 958,00 €

389,00 €

1 224,00 €

1 224,00 €

1 046,00 €

1 224,00 €

1 958,00 €

2 688,00 €

