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Naj bodo vaše predstavitve popolne s to zaslonsko rešitvijo polne 
visoke ločljivosti, ki ponuja svetilnost 4200 lumnov ter možnost 
brezžičnega povezovanja in zrcaljenja zaslona.

Projektor EB-2247U z izjemno svetilnostjo 4200 lumnov in polno visoko ločljivostjo, 
zasnovan za projiciranje raztegljive slike do velikosti 300 palcev, ponuja možnosti 
povezljivosti, kot sta HDMI in brezžična omrežna povezava, standardno.

Izjemno kakovostna slika do velikosti 300 palcev
Polna visoka ločljivost in tehnologija Epson 3LCD zagotavljata, da je vrhunska vsebina 
bolj živih in svetlih barv. Povezljivost HDMI zagotavlja ostrejše in jasnejše predstavitve 
s projiciranjem raztegljive slike do velikosti 300 palcev.

Preprosta nastavitev in več možnosti povezovanja
EB-2247U ponuja več možnosti povezovanja, vključno s funkcijo zrcaljenja zaslona, 
brezžičnim krajevnim omrežjem in dvema vhodoma HDMI. S funkcijami, kot so Auto 
Power On (samodejni vklop), pomoč pri ostrenju, trapezni popravek in prilagajanje 
zaslonu, je tudi namestitev enostavna, zato lahko s predstavitvami pričnete hitreje in 
učinkoviteje. Združljiv je s programsko opremo iProjection1 za preprosto povezljivost z 
mobilnimi napravami.

Začetni zaslon
Začetni zaslon ponuja hiter in enostaven dostop do različnih uporabnih funkcij, kot je 
izbira povezljivostnih virov. Tudi vzpostavljanje brezžičnih povezav je lahko z uporabo 
informacij na zaslonu enostavno.

Prilagodljivost z dodano vrednostjo
Programska oprema za projiciranje iz več računalnikov, ki je priložena projektorju EB-
2247U omogoča povezavo do 50 računalnikov in razdelitev zaslona za projiciranje 
dveh virov, kar ponuja precej boljšo stroškovno učinkovitost in prilagodljivost kot ploski 
zaslon.

GLAVNE LASTNOSTI

Velikost slike do 300 palcev in odlična 
kakovost
Polna visoka ločljivost s tehnologijo Epson 
3LCD
Bodite profesionalni
Svetilnost 4200 lumnov
Veliko možnosti povezljivosti
Vključno z brezžičnim krajevnim omrežjem, 
funkcijo zrcaljenja zaslona in dvema 
vhodoma HDMI
Prilagodljiva interakcija
Razdeljen zaslon in programska oprema za 
projiciranje iz več računalnikov
Dolga življenjska doba žarnice
Do 12.000 ur v varčnem načinu



SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA
Projekcijski sistem Tehnologija 3LCD, Zaslonka RGB s tekočimi kristali
Zaslon LCD 0,67 palec Z D10

SLIKA
Barvna svetilnost 4.200 Lumni- 2.410 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom IDMS15.4
Bela svetilnost 4.200 Lumni - 2.410 Lumni (ekonomično) v skladu s standardom ISO 21118:2012
Ločljivost WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Razmerje kontrasta 15.000 : 1
Luč 230 Š, 5.500 h Življenjska doba, 12.000 h Življenjska doba (v varčnem načinu delovanja)
Trapezna korekcija Samodejno navpično: ± 30 °, Samodejno vodoravno ± 30 °
Barvna reprodukcija Do 1,07 milijarde barv

OPTIKA
Razmerje projiciranja 1,39 - 2,23:1
Zoom Digital
Velikost projekcije 30 palci - 300 palci
Razdalja projektorja, širokokotni1,5 m ( 45 palec zaslon)
Razdalja projektorja, tele 8,9 m ( 260 palec zaslon)
F-število projekcijskega 
objektiva

1,5 - 2

Goriščna razdalja 23 mm - 38,4 mm
Fokus Ročno
Odmik 26,9 : 1

POVEZLJIVOST
USB zaslon, funkcija 3 v 1: slika / miška / zvok
Priključki USB 2.0 vrste A, USB 2.0 vrste B, RS-232C, Vmesnik ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), 

Gigabitni ethernetni vmesnik, Vhod VGA (2x), Izhod VGA, Vhod HDMI (2x), Kompozitni vhod, 
Vhod RGB (2x), Izhod RGB, MHL, Avdio-izhod – stereo mini vtič, Avdio-vhod – stereo mini vtič 
(2x), Miracast, Brezžično krajevno omrežje LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Povezava s pametnimi 
napravami

Začasno/infrastrukturno

NAPREDNE FUNKCIJE
Varnost Kensington-zaščita, Zapora upravljalnega polja, Zaščita z geslom, Odprtina za obesno ključavnico, 

Luknja za varnostni kabel, Zaklepanje brezžičnega omrežnega vmesnika, Varnost brezžičnega 
omrežja, Zaščita z geslom

Lastnosti Drsnik za izklop AV, Samodejni vklop, Avtomatska izbira vhoda, Avtomatska trapezna korekcija, 
Vgrajen zvočnik, Združljiv s CEC, Neposredni vklop/izklop, Združljivo s kamero za dokumente, 
Zamrznitev slike, JPEG opazovalec, Dolga življenjska doba žarnice, Zvočni/video vmesnik MHL, 
Omrežna administracija, Funkcija kopiranja OSD, Brez PC, iProjection aplikacija za Chromebook, 
Quick Corner, Zrcaljenje zaslona, Predstavitev, Funkcija Split-Screen, Možnost povezovanja v 
brezžično omrežje, Aplikacija iProjection

Barvni načini Tabla, Dinamično, Foto, Predstavitev, sRGB, DICOM SIM

SPLOŠNO
Poraba energije 331 W, 227 W (ekonomično), 2 W (v stanju pripravljenosti)

DRUGO
Garancija 36 Meseci v servisnem centru ali 8.000 ura, žarnica: 12 Meseci ali 1.000 ura

Optional warranty extension available

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU V11H881040

Črtna koda 8715946642727

Država porekla Filipini

EB-2247U

OBSEG DOBAVE

Kabel VGA
Kabel za električni tok
Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
Software (CD)
Uporabniški priročnik (CD)
Enota WLAN
Warranty card
Glavna naprava

IZBIRNA DODATNA OPREMA

ELPLP96
V13H010L96
Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
ELPSP02
V12H467040

1. - Potrebna je aplikacija iProjection in internetna
povezava – združljivo samo z napravami iOS, Android in Google
Chromebook, pri čemer lahko veljajo omejitve pri deljenju
datotek.

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. 
Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.
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