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Oživte filmy vďaka jednoducho použiteľnému projektoru Full HD s 3 
400 lúmenmi, ktorý obsahuje voliteľnú funkciu Wi-Fi. 

S týmto projektorom Full HD sledujte akčný obraz štýlovo na 300 palcovej ploche. 
Rýchlo nastavte všetko potrebné na tomto bezproblémovom modeli, ktorý je určený na 
jednoduchú inštaláciu. Vďaka funkciám, ako je technológia 3LCD a jas 3 400 lúmenov, 
budú filmy s jasným a čistým obrazom vyzerať presne tak, ako režisér zamýšľal. 
Pohodlne sa usaďte a vďaka dlhej životnosti lampy môžete pozerať film každý deň 
počas nasledujúcich 15 rokov1.

Väčší je lepší
S týmto projektorom Full HD, ktorý vytvára neuveriteľný obraz vo veľkosti 300 palcov, 
sa môžete ponoriť do svojich obľúbených filmov a hier. Technológia 3LCD oživí každú 
scénu a premieta obraz až trikrát jasnejší ako konkurenčné produkty2. Kontrastný 
pomer 15 000:1 vytvára jasne definované detaily tieňov a hlbokú čiernu.

Jednoduché nastavenie
Nemyslíme si, že domáci projektor by mal byť zložitejší ako TV. Preto sme tento 
projektor vytvorili tak, že sa bezproblémovo a rýchlo nastavuje vďaka funkciám, ako je 
korekcia lichobežníka, ktorá rýchlo nájde správnu pozíciu obrazu. Aj prístup k zábave je 
jednoduchý. Obsahuje dva vstupy HDMI (vrátane jedného MHL) na pripojenie 
prehrávačov DVD, herných konzol a ďalších zariadení. Pomocou voliteľného adaptéra 
ELPAP10 ponúka aj pripojenie Wi-Fi, ktoré vám umožní zdieľať obsah z inteligentných 
zariadení pomocou aplikácie iProjection.

Riešenie, ktoré dlho vydrží
Hľadáte dlhodobé, bezproblémové a cenovo dostupné riešenie na pozeranie 
obľúbených filmov? So svetelným zdrojom tohto modelu, ktorý má dlhú životnosť, 
môžete pozerať film každý deň celých 15 rokov1.

Vysokokvalitný jasný obraz
Tento výkonný a zároveň cenovo dostupný projektor Full HD prináša aj vo svetlých 
miestnostiach jasný a farebný obraz s čistými detailmi. To všetko zabezpečuje 
technológia 3LCD, ktorá prináša rovnako vysoký biely aj farebný svetelný výkon 3 400 
lúmenov.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

Zážitok veľkej projekčnej plochy
Pozerajte svoje obľúbené filmy, hry a 
športové podujatia vo veľkom formáte
Jednoduchá inštalácia
Korekcia lichobežníka, voliteľná funkcia Wi-
Fi a aplikácia iProjection
Riešenie, ktoré dlho vydrží
Pozerajte film každý deň počas 15 rokov1

Cenovo dostupné špičkové vybavenie
Užite si tento projektor Full HD
Pôsobivý, jasný obraz
Rovnako vysoký biely aj farebný svetelný 
výkon 3 400 lúmenov



ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA
Projekčná sústava Technológia 3LCD, Uzávierka s tekutými kryštálmi RGB
Displej LCD 0,67 palec s MLA (D10)

OBRAZ
Svetlosť farieb 3.400 Lúmenov- 2.110 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou IDMS15.4
Svetlosť bielej 3.400 Lúmenov - 2.110 Lúmenov (úsporný režim) v súlade s normou ISO 21118:2012
Rozlíšenie Full HD, 1920 x 1200, 16:10
Kontrast 15.000 : 1
Žiarovka UHE, 210 Š, 6.000 h Životnosť, 10.000 h Životnosť (v režime šetrenia energiou)
Lichobežníková korekcia Automaticky vertikálne: ± 30 °, Manuálne horizontálne ± 30 °
Farebná reprodukcia Až 1,07 miliardy farieb
Vysoké rozlíšenie Full HD

OPTIKA
Pomery strán projekcie 1,38 - 1,68:1
Priblíženie Manual, Factor: 1,2
Veľkosť projekcie 30 palce - 300 palce
Projekčná vzdialenosť 
širokouhlá/teleskopická

1,8 m - 2,17 m ( 60 palec obrazovka)

Clonové číslo projekčného 
objektívu

1,5 - 1,71

Ohnisková vzdialenosť 20,42 mm - 24,5 mm
Zaostrenie manuálne
Odchýlka 10 : 1

PRIPOJITEĽNOSŤ
Funkcia USB displeja 2 v 1: obraz/myš
Prípojky USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, Vstup VGA, Vstup HDMI (2x), Kompozitný vstup, Zvukový vstup 

– cinch, Bezdrôtová sieť LAN IEEE 802.11b/g/n (voliteľné), MHL
Pripojenie telefónu Smart 
Phone

Infraštruktúra/ad hoc

POKROČILÉ FUNKCIE
Bezpečnosť Zámok Kensington, Otvor pre bezpečnostný kábel, Zámok jednotky bezdrôtovej siete LAN, 

Ochrana pomocou hesla
3D Nie
Vlastnosti Posúvač na stlmenie zvuku a obrazu, Automatická lichobežníková korekcia, Vstavaný reproduktor, 

Horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníka, Lampa s dlhou životnosťou, Audio/video rozhranie 
MHL, Quick Corner

Farebné režimy Tabuľa, Kino, Dynamické, Prezentácia, sRGB

VŠEOBECNE
Spotreba energie 298 Watt, 219 Watt (úsporný režim), 0,2 Watt (v režime spánku), On mode power consumption as 

defined in JBMS-84 264 Watt
Rozmery produktu 302 x 252 x 92 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu 2,8 kg
Hladina hluku Normálny: 37 dB (A) - Hospodárny režim: 28 dB (A)
Reproduktory 2 Watt
Farba Biela

INÉ
Záruka 24 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu, Žiarovka: 12 mesiace alebo 1.000 h

Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky

EB-U05

OBSAH DODÁVKY

Hlavné zariadenie
Elektrický kábel
Stručná príručka
Diaľkové ovládanie vrát. batérií
Návod na používanie (CD)
Warranty card



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
ELPLP96
V13H010L96
Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series
V12H001K69
80" 16:10 Pull-up Screen (ELPSC24)
V12H002S24
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU V11H841040

Čiarový kód 8715946639512

Rozmery jednotlivých balení 355 x 375 x 158 mm

Hmotnosť balenia 3,82 kg

Krajina pôvodu Filipíny

Veľkosť palety 78 Kus (6 x 13)

EB-U05

1.  Na základe sledovania filmu trvajúceho priemerne 1
hodinu 45 minút každý deň a nastavenia lampy na úsporný
režim.
2.  Farebný jas (farebný svetelný výkon) v najjasnejšom
režime meraný laboratóriom tretej strany v súlade s normou
IDMS 15.4. Farebný jas sa bude líšiť v závislosti od
podmienok používania. Napredávanejšie projektory Epson 3LCD
v porovnaní s napredávanejšími 1-čipovými projektormi DLP
podľa údajov o predaji prieskumu PMA za december 2015 až
november 2016.

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.

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


