
EB-700U
ADATLAP

A „szereld fel és felejtsd el” („fit and forget”) egyszeri telepítésű 
reklámprojektor nagy fényerejű, méretezhető, akár 130" méretű képet 
hoz létre, és 20 000 órányi megbízható teljesítményt nyújt.

Az Epson első ultrarövid vetítési távolságú reklámprojektora olcsóbb alternatívát kínál 
a síkpaneles kijelzők számára, hogy azok kiváló Full HD képminőséget nyújthassanak 
sokkal nagyobb méretben is.
Ez a nagy fényerejű és teljesítményű projektor lehetővé teszi, hogy az adatokat és 
videókat pontosan oda vetítse, ahová szükséges, míg az egyszeri telepítés 
megbízhatósága azt jelenti, hogy szinte bárhol technikai munkálatok nélkül üzembe 
helyezhető.

Keltse életre a kivetített tartalmat az akár 130" méretig nagyítható képpel
Az akár 130" nagy képméret és a nagy fényerejű, éles, 4000 lumenes WUXGA-
felbontás kombinációja nagyszerű ultrarövid vetítési távolságú feliratozási megoldást 
kínál. Olyan múzeumok és galériák számára ideális, amelyek látványos vetítéseket 
szeretnének a kiállításokba beépíteni, vagy rendszeresen változó látogatói 
információkat jelenítenének meg. Ugyanennyire hasznos a kiskereskedők számára, 
akik figyelemfelkeltő információkat és hirdetéseket szeretnének megjeleníteni, valamint 
olyan vállalatok számára is, amelyek ultrarövid vetítési távolságú projektorokat 
keresnek tárgyalótermeikbe.

Megfizethető, megbízható kivetítési megoldás
Az EB-700U megfizethető áron kínál olyan kivetítési megoldást, amely megbízhatóan 
működik és minimális rendszeres karbantartást igényel. A lézertechnológiának 
köszönhetően nincs szükség lámpacserére, továbbá a szervetlen panel és a 
foszforkerék szintén annyira megbízhatóak, hogy az Epson akár 5 éves/20 000 órás 
garanciát kínál.

Sokoldalú és könnyen telepíthető
Az EB-700U egyetlen technikus által telepíthető, hiszen kompakt és könnyű, így olyan 
rugalmasságot kínál, amely a legnehezebb feladatok végzéséhez is ideálissá teszi, 
sokoldalúsága pedig abban is rejlik, hogy szűk vagy kényelmetlen terekben is kiválóan 
működik. Az ultrarövid vetítési távolság segítségével kis távolságról nagy méretű 
képeket vetít, még szűk terekben is, mint például kirakatokban, valamint minden 
irányban 360 fokban elforgatható, és támogatja az álló tájolású vetítést.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Sokoldalú reklámprojektor
Az ultrarövid vetítési távolság tökéletes – 
még szűk terekben is
Akár 130" méretű HD lézeres kivetítő
Full HD WUXGA felbontás az Epson 3LCD 
technológiájával
Az egyszeri telepítés megbízhatósága
Karbantartásmentes lézerprojektor 20 000 
órás/öt éves garanciával.
Könnyű, rugalmas telepítés
360 fokban elforgatható, álló tájolású 
módban is kivetít
Egyszerű beállítás
Beállítások webböngészőn vagy 
okoseszközön keresztül



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Képalkotási eljárás 3LCD technológia
LCD panel 0,67 hüvelyk ezzel: MLA (D10)

KÉP
Színesfény kibocsátás 4.000 Lumen- 2.800 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás 4.000 Lumen - 2.800 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrasztarány 2.500.000 : 1
Keystone-korrekció Manuális függőleges: ± 3 °, Manuális vízszintes ± 3 °
Színreprodukció Akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA
Vetítési arány 0,27 - 0,37:1
Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35
Vetítési méret 70 hüvelyk - 130 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy 
látószög

0,4 m ( 70 hüvelyk képernyő)

Vetítési távolság - Tele 0,8 m ( 130 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke 1,6
Gyújtótávolság 4,2 mm
Fókusz Kézi
Offset 5,8 : 1

CSATLAKOZÓK
USB kijelző funkció 3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók A típusú USB 2.0 (2x), B típusú USB 2.0, RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), 

Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (opcionális), VGA be, VGA ki, HDMI be (3x), S-Video be, 
MHL, Sztereó minidugasz audio kimenet, Sztereó minidugasz audio bemenet (2x)

Okostelefon-csatlakoztatás Ad-hoc / Infrastruktúra

SPECIÁLIS FUNKCIÓK
Biztonság Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Jelszóvédelem, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, 

Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas 
védelem

Jellemzők Automatikus fényerő-beállítás, Automatikus bemenetválasztás, Beépített hangszóró, 
Testreszabható felhasználói logó, Digitális zoom, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-
kamera kompatibilis, Telepítés illesztőprogram nélkül, Egyszerű OSD előbeállítás, Kezdőlap, 
iProjection alkalmazás a Chromebookhoz, Osztott képernyő funkció, iProjection alkalmazás

Szín-üzemmódok Tábla, Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás 423 Watt, 332 Watt (gazdaságos), 0,5 Watt (készenléti üzemmódban), On mode power 

consumption as defined in JBMS-84 342 Watt
Termék méretei 494 x 437 x 188 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 11 kg
Zajszint Normál: 39 dB (A) - Gazdaságos: 30 dB (A)
Mellékelt szoftverek Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
Hangszóró 16 Watt
Színes Fehér
TCO tanúsítvány Igen

EGYÉB
Garancia 60 hónap Bevitel vagy 20.000 o

Választható garancia-meghosszabbítás

EB-700U

A DOBOZ TARTALMA

Tápkábel
Távvezérlő elemekkel
Rövid beüzemelési útmutató
Warranty card
CD útmutató
Nyomtató



OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Air Filter - ELPAF43
V13H134A43
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
Wall Mount - ELPMB53 - EB700U
V12H902040

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU V11H878540

Vonalkód 8715946641140

Méretek egyedi csomagolás 571 x 663 x 250 mm

Doboz súlya 14,96 kg

Származási ország Kína

Palettaméret 2 db

EB-700U

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Epson Europe B.V. 
Magyarországi Fióktelepe 
Infopark sétány 1. II. em. (“I” épület) 
1117 Budapest 
Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
+36 (1) 577-9932 
www.epson.hu


