Προβολέας EB-X02 της Epson

ΦΥΛΛΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Αυτός ο προβολέας αποτελεί τέλεια επιλογή για αρχάριους
χρήστες και, επιπλέον, είναι οικονομικός, εύχρηστος και ιδανικός
για την προβολή ταινιών, εικόνων και παρουσιάσεων σε κάθε
οικιακό ή επαγγελματικό περιβάλλον, χωρίς να απαιτείται η
εκμάθηση κάποιας νέας τεχνολογίας.

ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Με αυτόν τον προβολέα ανάλυσης XGA δε χρειάζεται να χαμηλώνετε τον
φωτισμό, χάρη στην υψηλή απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού της τάξης
των 2600 lumens. Η τεχνολογία 3LCD και ο λόγος αντίθεσης 3000:1 παράγουν
φυσικές εικόνες με υψηλή ποιότητα.
Με το χαρακτηριστικό προβολής USB 3-σε-1, ένα καλώδιο είναι ό,τι χρειάζεστε
για τον έλεγχο εικόνας, ήχου και μετακίνησης της σελίδας επάνω / κάτω.
Είναι ο γρηγορότερος τρόπος να προβάλετε ό,τι υπάρχει στο PC ή το Mac
σας. Η ευθυγράμμιση εικόνας είναι γρήγορη και εύκολη χάρη στην αυτόματη
κατακόρυφη διόρθωση.
Αφού εγκαταστήσετε τον προβολέα, η λειτουργία άμεσης ενεργοποίησης /
απενεργοποίησης σάς επιτρέπει να τον ενεργοποιήσετε απευθείας μέσω του
διακόπτη τοίχου. Εάν χρησιμοποιείτε τον προβολέα ως φορητό, η χρήση
της λειτουργίας στιγμιαίας απενεργοποίησης συνεπάγεται ότι δεν απαιτείται
χρόνος αποθέρμανσης, γεγονός που σας επιτρέπει να τον συσκευάσετε και να
αναχωρήσετε χωρίς καθυστέρηση.
Ο EB-X02 είναι εύκολος στη ρύθμιση και σας επιτρέπει να ξεκινήσετε γρήγορα
και χωρίς προβλήματα. Η μεγάλη διάρκεια ζωής της λάμπας έως και 5.000
ώρες συμβάλλει στην εξοικονόμηση χρόνου συντήρησης και στη διατήρηση του
λειτουργικού κόστους σε χαμηλά επίπεδα.

•Φ
 ωτεινή και ευκρινής εικόνα χάρη στα
2600 lumens και το λόγο
αντίθεσης 3000:1
• USB Display 3-σε-1: ένα καλώδιο USB
είναι ό,τι χρειάζεστε για τον έλεγχο
εικόνας, ήχου και μετακίνησης της
σελίδας επάνω / κάτω
• Αυτόματη κατακόρυφη διόρθωση
keystone
• Λάμπα μεγάλης διάρκειας ζωής έως και
5.000 ώρες

Epson EB-X02
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Τεχνολογία προβολής
Οθόνη LCD

Τεχνολογία 3LCD
0,55 ίντσες χωρίς MLA

ΑΝΑΛΥΣΗ

XGA (1024 × 768) (λόγος διαστάσεων 4:3)
Έως 1080i

ΑΠΟΔΟΣΗ ΛΕΥΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ*
Κανονική / Οικονομική λειτουργία

2600 / 2080 lumens

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ*
Κανονική / Οικονομική λειτουργία

2600 / 2080 lumens

ΑΝΤΙΘΕΣΗ 

3000:1

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΘΟΝΗΣ

30 ίντσες έως 300 ίντσες

ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Οθόνη 60 ιντσών: 1,8 – 2,17 μ.

ΛΟΓΟΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

1,48 – 1,77:1

ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ

Οπτική × 1,2

ΔΙΟΡΘΩΣΗ KEYSTONE

Αυτόματη κατακόρυφη: ±30 °

ΤΥΠΟΣ ΦΑΚΟΥ
Αριθμός F
Εστιακή απόσταση
Μετατόπιση
Εστίαση

1,58 – 1,72
16,9 – 20,28 χιλ.
8:1
Χειροκίνητη εστίαση

ΛΑΜΠΑ
Διάρκεια ζωής
(Κανονική / Οικονομική λειτουργία)
Τύπος
Δυνατότητες διασύνδεσης
Είσοδος βίντεο
Είσοδος υπολογιστή
Είσοδος USB 3-σε-1
Είσοδος ήχου
Είσοδος ελέγχου
Είσοδος οπτικοποιητή USB της Epson
Προηγμένα χαρακτηριστικά
Ασφάλεια
Λειτουργία
Οθόνη

4.000 / 5.000 ώρες
200 W UHE – E-TORL
1 × RCA, 1 × S-Video, 1 × Component (D-sub 15 ακίδων)
1 × D-sub 15 ακίδων (RGB), 1 × USB 2.0 τύπου B
1 × USB 2.0 τύπου Β
1 × RCA (λευκό / κόκκινο)
1 × USB 2.0 τύπου Β
ELPDC06 (μέσω Η / Υ)

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
• Θήκη μεταφοράς
V12H001K63
		
(ELPKS63)
• Εφεδρική λάμπα
V13H010L67
(ELPLP67)
• Φίλτρο αέρα
V13H134A32
(ELPAF32)
• Επιτραπέζια οθόνη 50 ιντσών 4:3
V12H002S32
		
(ELPSC32)
• Φορητή οθόνη 80 ιντσών 16:9
V12H002S21
		
(ELPSC21)
• Ελκυόμενη προς τα επάνω οθόνη
80 ιντσών 16:10
		
(ELPSC24)
V12H002S24
• Οθόνη πολλαπλών διαστάσεων
65 ιντσών / 74 ιντσών / 80 ιντσών
(ELPSC26)
V13H002S26
• Οπτικοποιητής USB της Epson
		
(ELPDC06)
V12H321003
• Επιτραπέζιος οπτικοποιητής της Epson
		
(ELPDC11)
V12H377040
• Στήριγμα οροφής
		
(ELPMB23)
V12H003B23
• Σωλήνας οροφής 668 – 918 χιλ.
		
(ELPFP13)
V12H003P13
• Σωλήνας οροφής 918 – 1.168 χιλ.
		
(ELPFP14)
V12H003P14

Κλείδωμα πληκτρολογίου και οπή για καλώδιο ασφαλείας, κλειδαριά Kensington,
προστασία με κωδικό πρόσβασης
Άμεση ενεργοποίηση / απενεργοποίηση, στιγμιαία απενεργοποίηση
8 λειτουργίες χρωμάτων

ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά / Γαλλικά / Γερμανικά / Ιταλικά / Ισπανικά / Ολλανδικά / Πορτογαλικά / Ρωσικά /
Σουηδικά / Νορβηγικά / Φινλανδικά / Δανικά / Βουλγαρικά / Πολωνικά / Ουγγρικά /
Τσέχικα / Σλοβακικά / Ρουμανικά / Κροατικά / Σλοβένικα / Ουκρανικά / Καταλανικά /
Ελληνικά / Τούρκικα / Αραβικά / Εβραϊκά / Χίντι / Ιαπωνικά / Απλοποιημένα Κινέζικα /
Παραδοσιακά Κινέζικα / Κορεάτικα / Ταϋλανδέζικα / Ινδονησιακά / Μαλαισιακά /
Βιετναμέζικα

ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ
(Κανονική / Οικονομική λειτουργία)

37 / 29 dB

ΗΧΟΣ

1×1W

ΒΑΡΟΣ

2,3 kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ (Π × Β × Υ)

295 × 228 × 77 mm

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
Κανονική / Οικονομική λειτουργία
Σε αναμονή

270 / 223 W
0,47 W

ΕΓΓΥΗΣΗ

2 έτη για την κύρια μονάδα, 1 έτος για τη λάμπα

Κανονισμοί ασφαλείας

IEC 60950-1 1η έκδοση (Σήμανση CE)
Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (89 / 336 / ΕΟΚ)
Κανονισμοί ανακύκλωσης

* ISO 21118

ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

EB-X02_ds_1EL_01/12

ΚΩΔΙΚΟΣ SKU

V11H432140

ΓΡΑΜΜΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ

8715946488752

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Προβολέας EB-X02, καλώδιο τροφοδοσίας 1,8 μ.,
καλώδιο υπολογιστή 1,8 μ., τηλεχειριστήριο (δεν
περιλαμβάνονται μπαταρίες), σετ εγχειριδίου χρήσης

ΜΕΙΚΤΟ ΒΑΡΟΣ

3,7 kg

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (Μ × Π × Υ)

366 × 338 × 155 mm

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 210-8099499
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr
Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Μικρές, φορητές οθόνες: η ELPSC26 (επάνω) διαθέτει
τρεις λόγους διαστάσεων, ενώ η ελαφριά ELPSC32
(κάτω) μπορεί να τοποθετηθεί απευθείας στην
επιτραπέζια επιφάνειά σας

