
EB-FH06
FAKTAARK

Gi liv til filmene med denne brukervennlige full HD-projektoren med 
3500 lumen og Wi-Fi (ekstrautstyr). 

Vis innhold i stor størrelse på kontoret og hjemme på en 332 tommers skjerm med 
denne full HD-projektoren. Kom i gang raskt med denne brukervennlige modellen som 
er laget for enkel installering. Med 3LCD-teknologi og høy lysstyrke på 3500 lumen blir 
filmer vist slik regissøren mente det, med klare og skarpe bilder. Så len deg tilbake og 
nyt 18 år med underholdning takket være den holdbare lyskilden. 

Større er bedre
Enten du ser på favorittfilmene dine eller holder en presentasjon, kan denne 
projektoren sørge for et imponerende 332 tommers bilde. Den er av førsteklasses 
kvalitet også, med 3LCD-teknologi som gjør bildet opptil tre ganger mer lyssterkt enn 
konkurrerende produkter¹. I tillegg til klare og levende farger sørger kontrastforholdet 
på 16 000:1 for definerte skygger og dype svarttoner. Fra familie og venner til 
forretningskollegaer og kunder, den vil få alles oppmerksomhet.

Høy kvalitet, lyse bilder
Selv i lyse rom leverer denne kraftige, men rimelige Full HD-projektoren utrolig klare, 
men likevel fargerike bilder med tydelige detaljer. Dette takket være 3LCD-teknologien, 
som produserer en like høy lysstyrke for hvitt og farget lys på 3500 lumen.

Holdbar løsning
Er du på utkikk etter en langvarig, problemfri og prisgunstig løsning for 
projeksjonsbehovene dine? Denne modellens holdbare lyskilde gir tilsvarende 18 års 
underholdning². 

Stressfritt oppsett
Her er en projektor som er utformet med bærbarhet og hurtig oppsett i tankene. 
Bærevesken gjør den enkel å flytte fra rom til rom, og du kan raskt plassere bildet med 
keystonekorrigering og få enkel tilgang til innhold med HDMI-inngangene. 

KEY FEATURES

Nyt storskjermopplevelsen
Blås opp favorittfilmene dine, spill og 
sportsbegivenheter hjemme
Imponerende, lyssterk skjerm
Like høy lysstyrke på 3500 lumen for hvitt og 
farget lys
Rimelig, høyteknologisk utstyr
Nyt denne full HD-projektoren
Holdbar løsning
18 år med underholdning²
Enkelt oppsett
Keystonekorrigering, Wi-Fi (ekstrautstyr) og 
iProjection-appen



EB-FH06

LEVERINGSOMFANG

VGA-kabel
Strømkabel
Hovedmaskin
Hurtigreferanse
Fjernbetjening inkl. batterier
Warranty card
Bruksanvisning (CD)



TILLEGGSUTSTYR

Luftfilter - ELPAF32 - EB-SXW11/12/14
V13H134A32
Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
Skjerm - ELPSC21 80" Mobile X type 16:9
V12H002S21
Skjerm - ELPSC26 80" Multi-Aspect
V12H002S26
Skjerm - ELPSC32 50" Desktop type
V12H002S32
Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series
V12H001K69
Takfeste - ELPMB23 - hvit
V12H003B23
Takrør - ELPFP13 - 668-918 mm
V12H003P13

LOGISTICS INFORMATION

SKU V11H974040

Strekkode 8715946680576

Opprinnelsesland Filippinene

EB-FH06

1.  Fargestyrke (fargelysstyrke) i modus for kraftigste
lysstyrke, målt av et tredjepartslaboratorium i samsvar med
IDMS 15.4. Fargelysstyrke vil variere avhengig av
bruksforholdene. Bestselgende Epson 3LCD-projektorer kontra
bestselgende DLP-projektorer med én brikke basert på NDP
salgsdata for mai 2017–april 2018.
2.  Basert på et visningsgjennomsnitt på 1 time og 45 minutter
(en film) hver dag, og lampen stilt til økonomimodus.
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