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Τραβήξτε την προσοχή στο σπίτι και το γραφείο με αυτόν τον υψηλής 
ποιότητας, μεγάλης διάρκειας και ευέλικτο βιντεοπροβολέα WXGA.

Δείτε το περιεχόμενό σας σε μεγάλο μέγεθος στο γραφείο και το σπίτι με αυτόν τον 
υψηλής ποιότητας και ευέλικτο βιντεοπροβολέα. Χάρη στην ισχυρή τεχνολογία 3LCD 
3.600 lumen, παρέχει απίστευτα φωτεινές και ευκρινείς εικόνες, ακόμα και σε συνθήκες 
φυσικού φωτισμού. Η μακράς διάρκειας πηγή φωτός της λάμπας εξασφαλίζει ότι ο 
εξοπλισμός σας θα είναι οικονομικός. Επίσης, μεταφέρεται και ρυθμίζεται χωρίς κόπο.

Μεγαλύτερη εικόνα, καλύτερη εμπειρία
Ανεξάρτητα από το αν παρακολουθείτε τα αγαπημένα σας μπλοκμπάστερ ή κάνετε 
παρουσιάσεις, αυτός ο βιντεοπροβολέας μπορεί να παράγει εντυπωσιακή οθόνη 320 
ιντσών. Η ποιότητά του είναι επίσης εξαιρετική, χάρη στην τεχνολογία 3LCD, η οποία 
καθιστά την εικόνα έως τρεις φορές πιο φωτεινή σε σχέση με τα ανταγωνιστικά 
προϊόντα2. Πέρα από τα φωτεινά και ζωντανά του χρώματα, ο λόγος αντίθεσης 
15.000:1 παράγει ξεκάθαρες σκιάσεις και βαθιά μαύρα. Από τους συγγενείς και τους 
φίλους έως τους συναδέλφους και τους πελάτες σας, είναι σίγουρο ότι θα τραβήξετε την 
προσοχή.

Φωτεινές εικόνες υψηλής ποιότητας
Ακόμα και σε φωτεινά δωμάτια, αυτός ο ισχυρός αλλά οικονομικός βιντεοπροβολέας 
WXGA προσφέρει εξαιρετικά φωτεινές και ζωντανές εικόνες με ευκρινείς λεπτομέρειες. 
Και όλα αυτά, χάρη στην τεχνολογία 3LCD, η οποία παράγει εξίσου υψηλή λευκή και 
έγχρωμη εικόνα στα 3.600 lumen.

Λύση με διάρκεια
Αναζητάτε μια μακροπρόθεσμη, οικονομική λύση που δεν θα σας δυσκολεύει και θα 
καλύπτει τις ανάγκες προβολών σας; Χάρη στη μεγάλης διάρκειας πηγή φωτός της 
λάμπας αυτού του μοντέλου, θα μπορείτε να παρακολουθείτε μια ταινία κάθε μέρα για 
τα επόμενα 15 χρόνια1. 

Εγκατάσταση χωρίς κόπο
Ένας βιντεοπροβολέας που σχεδιάστηκε με γνώμονα τη φορητότητα και τη γρήγορη 
εγκατάσταση. Η θήκη μεταφοράς διευκολύνει τη μετακίνηση από δωμάτιο σε δωμάτιο, 
ενώ μπορείτε να ρυθμίσετε γρήγορα την εικόνα μέσω της διόρθωσης Keystone και να 
αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση στο περιεχόμενό σας μέσω των εισόδων HDMI. Χάρη 
στον προαιρετικό προσαρμογέα ELPAP10, προσφέρει δυνατότητα διασύνδεσης Wi-Fi, 
η οποία επιτρέπει την κοινή χρήση περιεχομένου από έξυπνες συσκευές, μέσω της 
εφαρμογής iProjection.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Μια εμπειρία μεγάλης οθόνης
Τραβήξτε την προσοχή όλων, είτε πρόκειται 
για ταινίες ή για επιχειρηματικές 
παρουσιάσεις
Φωτεινός ακόμα και συνθήκες φυσικού 
φωτισμού
Εξίσου υψηλή απόδοση λευκού και 
έγχρωμου φωτισμού 3.600 lumen
Οικονομικός εξοπλισμός υψηλής 
τεχνολογίας
Απολαύστε αυτόν τον βιντεοπροβολέα 
WXGA
Λύση με διάρκεια
Δείτε μια ταινία την ημέρα για τα επόμενα 15 
χρόνια1

Φορητός και με γρήγορη εγκατάσταση
Θήκη για εύκολη μεταφορά και ρύθμιση 
Keystone για εύκολη ευθυγράμμιση



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel 0,59 inch with MLA (D9)

ΕΙΚΟΝΑ
Colour Light Output 3.600 Lumen- 2.235 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output 3.600 Lumen - 2.235 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012
Πραγματική ανάλυση WXGA, 1280 x 800, 16:10
Αναλογία αντίθεσης 15.000 : 1
Λυχνία UHE, 210 Watt, 6.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 10.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία 

εξοικονόμησης)
Τραπεζοειδής διόρθωση Αυτόματα vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °
Αναπαραγωγή χρωμάτων Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
High Definition HD ready

ΦΑΚΌΣ
Λόγος Βεληνεκούς 1,30 - 1,56:1
Μεγέθυνση Manual, Factor: 1,2
Μέγεθος προβολής 33 inches - 320 inches
Ευρυγώνιος φακός/τηλεφακός 
απόστασης προβολής

1,68 m - 2,02 m ( 60 inch screen)

Projection Lens F Number 1,49 - 1,72
Εστιακή απόσταση 16,9 mm - 20,28 mm
Εστίαση Χειροκίνητα
Offset 10 : 1

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Λειτουργία οθόνης USB 2 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι
Συνδέσεις USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, Είσοδος VGA, Είσοδος HDMI, Είσοδος Composite, Είσοδος 

ήχου cinch, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (προαιρετικά)
Epson iProjection App Ad-Hoc / Υποδομή

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ασφάλεια Προστασία Kensington, Security cable hole, Κλείδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Προστασία με 

κωδικό πρόσβασης
3D No
Χαρακτηριστικά AV mute slide, Αυτόματη τραπεζοειδής διόρθωση, Ενσωματωμένο ηχείο, Οριζόντια και 

κατακόρυφη διόρθωση keystone, Λάμπες με μεγάλη διάρκεια ζωής, Λειτουργία Quick Corner, 
Λειτουργία Split-Screen

Τρόποι λειτουργίας χρώματος Πίνακας, Κινηματογράφος, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB

ΓΕΝΙΚΆ
Κατανάλωση ενέργειας 282 Watt, 203 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,2 Watt (σε Standby), On mode power consumption 

as defined in JBMS-84 257 Watt
Διαστάσεις 302 x 237 x 82 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 2,5 kg
Επίπεδο θορύβου Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Ηχεία 2 Watt
Χρώμα Λευκό/

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, Λυχνία: 12 Μήνες ή 1.000 ώρες
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ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Κύρια συσκευή
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Οδηγός Γρήγορης έναρξης
Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
Οδηγίες χρήσης (CD)
Warranty card
Θήκη μεταφοράς



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

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

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU V11H844040

Γραμμωτός κωδικός 8715946639574

Διαστάσεις μεμονωμένης συσκευασίας 335 x 380 x 158 mm

Carton Weight 3,76 kg

Χώρα κατασκευής Φιλιππίνες

Μέγεθος παλέτας 78 Τεμάχια (6 x 13)

EB-W41

1.  Με βάση την παρακολούθηση κατά μέσο όρο μιας ταινίας
διάρκειας 1 ώρας και 45 λεπτών καθημερινά και τη ρύθμιση
της λάμπας στην οικονομική λειτουργία.
2.  Η φωτεινότητα των χρωμάτων (απόδοση έγχρωμου
φωτισμού) στην πιο φωτεινή λειτουργία, όπως υπολογίστηκε
από τρίτο εργαστήριο σύμφωνα με το IDMS 15.4. Η
φωτεινότητα των χρωμάτων ποικίλλει ανάλογα με τις
συνθήκες χρήσης. Κορυφαίοι σε πωλήσεις βιντεοπροβολείς
3LCD της Epson έναντι κορυφαίων σε πωλήσεις
βιντεοπροβολέων 1 chip DLP, βάσει δεδομένων πωλήσεων
έρευνας PMA για το διάστημα από το Δεκέμβριο του 2015
έως το Νοέμβριο του 2016.

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

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος 
τηλ.: 211 1986212 
fax: 210-6828615 
info@epson.gr 
www.epson.gr


