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ADATLAP

Ez a kiváló minőségű, nagy fényerejű, és könnyen használható 
funkciókkal rendelkező projektor elég kicsi és könnyű ahhoz, hogy 
mozgatható és több helyiségben is használható legyen.

A projektorhoz hordtáskát biztosítunk, hogy megkönnyítsük annak szállítását és 
tárolását, ha éppen nincs használatban. A tárgyalótermekbe, osztálytermekbe és 
otthoni irodákba ideális EB-W29 a 3LCD technológiának köszönhetően nagy 
fényerővel és élénk színekkel jeleníti meg a prezentációkat. Emellett számos telepítést 
megkönnyítő funkciót és csatlakozók széles választékát kínálja.

Az EB-W29 3LCD technológiát alkalmaz az egyformán magas fehér- és színesfény 
kibocsátás, az egyedülálló képminőség és a pontos szín-megjelenítés érdekében. A 10 
000:1 kontrasztarány még tisztább részleteket garantál.

Az Epson tisztában van azzal, hogy az irányítás fontos szempont a vállalati vagy 
oktatási környezetben tartott prezentációk során. Az EB-W29 projektorhoz tartozik egy 
több számítógép egyidejű csatlakozását vezérlő szoftver, amelynek használatával akár 
négy eszközről is megjeleníthető a tartalom – beleértve a számítógépet, táblagépet és 
okostelefont is. A moderátor funkció lehetővé teszi a felhasználónak – legyen akár 
tanár, oktató vagy a tárgyalást vezető személy – egy tárgyalás során, hogy átvegye az 
irányítást a különböző eszközökről kivetített tartalom felett.

A telepítés egyszerűen és rugalmasan oldható meg a torzítás nélküli tökéletes 
képforma elérését elősegítő függőleges és vízszintes trapézkorrekcióval. Így a 
projektor gyorsan áthelyezhető egy másik osztályterembe vagy tárgyalóterembe.

A projektor kibővített csatlakoztatási lehetőségekkel rendelkezik, ezzel lehetőséget 
teremtve, hogy úgy adhasson elő, ahogyan csak szeretne. Az EB-W29 
csatlakoztatható a legújabb digitális eszközökhöz és a hagyományos, analóg 
termékekhez is, így a régebbi hardverek cseréje nem feltétlenül szükségszerű. Az 
okoseszközök csatlakoztatása már nem is lehetne egyszerűbb az iProjection QR-kód 
alapú csatlakoztatási funkcióval1 – egyszerűen csak olvassa be okoseszközével a 
kivetített QR-kódot, és már kezdheti is a vetítést.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Hordozható
Elég kicsi és könnyű ahhoz, hogy 
mozgatható és több szobában is 
használható legyen
Kiváló minőségű, nagy fényerejű kép
3LCD technológia és egyformán magas, 
3000 lumen fehér- és színesfény kibocsátás
Még több csatlakozó és hálózati elérés
HDMI bemenet; RJ-45 Ethernet; opcionális 
Wi-Fi; iProjection QR-kód segítségével
Szinte bárhonnan vetíthet
Függőleges és vízszintes trapézkorrekció és 
optikai zoom a rugalmas felszereléshez
Alacsony üzemeltetési költség (TCO)
Hosszú élettartamú lámpa; az A/V némítás 
funkció szünetelteti a prezentációt valamint 
70% energiát takarít meg



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

KÉP
Színreprodukció Akár 1,07 milliárd szín
Színesfény kibocsátás 3.000 Lumen-2.100 Lumen (gazdaságos)
Fehérfény kibocsátás 3.000 Lumen - 2.100 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrasztarány 10.000 : 1
Izzó 200 W, 5.000 h Élettartam, 10.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrekció Auto függőleges: ± 30 °, Manuális vízszintes ± 30 °

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Képalkotási eljárás 3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel 0,59 hüvelyk ezzel: MLA (D8)

OPTIKA
Vetítési arány 1,30 - 1,56:1
Zoom Manual, Factor: 1,2
Vetítési méret 33 hüvelyk - 320 hüvelyk
Vetítési távolság wide/tele 1,68 m - 2,02 m (60 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke 1,58 - 1,72
Gyújtótávolság 16,9 mm - 20,28 mm
Fókusz Kézi
Offset 10 : 1

CSATLAKOZÓK
USB kijelző funkció 3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, RS-232C, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n 

(opcionális), VGA be (2x), VGA ki, HDMI be, Kompozit ki, Komponens be (2x), S-Video be, RGB 
be (2x), Sztereó minidugasz audio kimenet, Sztereó minidugasz audio bemenet (2x), Ethernet-
csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T)

Okostelefon-csatlakoztatás Ad-hoc / Infrastruktúra

SPECIÁLIS FUNKCIÓK
Biztonság Kensington-Schutz, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, 

Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
Szín-üzemmódok Tábla, Dinamikus, Prezentáció, sRGB, Színház

EGYÉB
Garancia 24 hónap Bevitel, Izzó: 12 hónap vagy 1.000 o

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU V11H690040

Vonalkód 8715946545189

db 1 Egységek

Származási ország Fülöp-szigetek

EB-W29

A DOBOZ TARTALMA

Hordtáska
Számítógép-kábel
Nyomtató
Tápkábel
Távvezérlő elemekkel

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

ELPSP02
V12H467040
Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
Adapter - ELPAP10 Wireless LAN b/g/n
V12H731P01
Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29
V13H010L88
Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
Silk Screen ELPSC26
V12H002S26

1.  – A QR-kód funkcióhoz iProjection alkalmazás szükséges,
ami elérhető Android és iOS készülékeken is
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