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DATASHEETS

Een projector voor perfecte presentaties dankzij een helderheid van 
5500 lumen en intuïtieve functies zoals Gesture Presenter.

Zorg bij elke vergadering voor scherpe afbeeldingen in schitterende kleuren met onze 
nieuwe superheldere zakelijke projector, die een uitstekende helderheid van 5500 lumen 
in XGA-resolutie biedt. De EB-2065 is ontworpen voor de projectie van een schaalbaar 
beeld tot maar liefst 300 inch, en biedt draadloze connectiviteit om content te streamen 
en delen dankzij Epson's multi-pc-projectie of de Epson iProjection-app.

Tot max. 300 inch scherm en uitstekende kwaliteit
De Epson 3LCD-technologie zorgt voor hoogwaardige content met levendigere kleuren 
en helderdere beelden. HDMI-connectiviteit staat garant voor scherpere en duidelijkere 
content, zelfs bij projectie op het maximum beeldformaat van 300 inch.

Eenvoudige installatie en aansluitmogelijkheden
De EB-2065 biedt draadloze LAN-connectiviteit om content te streamen en delen dankzij 
Epson's multi-pc-projectie of de Epson iProjection-app in combinatie met twee HDMI-
aansluitingen. Installatie is eveneens eenvoudig dankzij functies zoals automatische 
inschakeling, hulp bij scherpstellen, keystone-correctie en screen-fit, waardoor uw 
presentaties soepel en efficiënt verlopen.

Beperk de kosten
Projecteer langer dankzij de verbeterde betrouwbaarheid en een langere levensduur van 
de lamp tot maximaal 10.000 uur in eco-modus.

Startscherm
Het startscherm biedt snel en eenvoudig toegang tot diverse handige functies, zoals 
verbindingsbronnen. Draadloze verbindingen kunt u ook eenvoudig tot stand brengen via 
de informatie op het scherm.

Gesture Presenter
Door eenvoudig uw hand te bewegen kunt u naar de volgende slide gaan, waardoor 
presentaties nog slimmer zijn geworden omdat de gebruiker nu immers is verlost van de 
afstandsbediening of muis.

Flexibiliteit met toegevoegde waarde
Met de multi-pc-projectiesoftware die wordt meegeleverd met de EB-2065 kunt u tot 50 
computers verbinden en het scherm opdelen voor projectie via de splitscreen-functie. Dit 
biedt een veel grotere kosteneffectiviteit en flexibiliteit dan een flat panel display.

KEY FEATURES

Tot max. 300 inch scherm en uitstekende 
kwaliteit
Epson 3LCD-technologie met XGA-resolutie
Uitstekende helderheid van 5500 lumen
Projecteer opvallende, kleurrijke beelden, zelfs 
in helder verlichte ruimten
Connectiviteit om content te streamen en 
delen
Inclusief draadloze connectiviteit en dubbele 
HDMI
Startscherm en splitscreen
Snelle en eenvoudige toegang tot tal van 
handige functies
Gesture Presenter
Intuïtief gebruik van gebaren voor het 
bedienen van de projector



PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Projectiesysteem 3LCD-technologie, RGB vloeibare-kristalsluiter

LCD-paneel 0,63 inch met D10

AFBEELDING

Lichtopbrengst gekleurd licht 5.500 Lumen- 3.800 Lumen (spaarstand)

Lichtopbrengst wit licht 5.500 Lumen - 3.800 Lumen (spaarstand)

Resolutie XGA, 1024 x 768, 4:3

Contrastratio 15.000 : 1

Native Contrast 400 : 1

Lamp 300 W, 5.000 h Levensduur, 10.000 h Levensduur (in de spaarmodus)

Trapezecorrectie Automatisch verticaal: ± 30 °, Automatisch horizontaal ± 30 °

Kleurenreproductie Tot 1,07 miljard kleuren

OPTIEK

Projectieverhouding 1,38 - 2,24:1

Zoom Digital, Factor: 1 - 1,6

Projectieformaat 30 inch - 300 inch

Projectieafstand 

groothoeklens

0,8 m ( 30 inch scherm)

Projectieafstand telelens 8,5 m ( 300 inch scherm)

F-nummer projectielens 1,51 - 1,99

Brandpunt 18,2 mm - 29,2 mm

Focus Handmatig

Offset 8,6 : 1

CONNECTIVITEIT

USB-diplay-functie 3 in 1: beeld / muis / geluid

Aansluitingen USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), 

Gigabit Ethernet-interface, WLAN (optioneel), Draadloos LAN IEEE 802.11b/g/n, VGA in (2x), 

VGA uit, HDMI in (2x), Composiet in, RGB in (2x), RGB uit, MHL, Stereo miniconnector audio 

uit, Stereo miniconnector audio in (2x)

Smartphone-aansluiting Ad-hoc / infrastructuur

OVERIGE

Garantie 36 maanden Binnenbrengen of 8.000 h, Lamp: 12 maanden of 1.000 h

Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

LOGISTICS INFORMATION

SKU V11H820040

Streepjescode 8715946628585

Land van herkomst China

EB-2065

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Stroomkabel
Afstandsbediening incl. batterijen
Software (CD)
Gebruikershandleiding (cd-rom)
Warranty card
Wifi-ontvanger
VGAkabel

OPTIONELE ACCESSOIRES

Air Filter - ELPAF41

V13H134A41

Wireless LAN Adapter - ELPAP10

V12H731P01

Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09

V12H005M09

Soft Carry Case - ELPKS68

V12H001K68

Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)

V12H003B23

Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)

V12H003P13

Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)

V12H003P14

Lamp - ELPLP95 - EB-2xxx/5xxx

V13H010L95

1.  - iProjection-app is beschikbaar op Android- en iOS
apparaten

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. 
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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