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Få alt du trenger med denne lyssterke og skalerbare visningsløsningen 
som har flere tilkoblingsalternativer og er enkel å konfigurere

Maksimer presentasjonene med denne lyssterke projektoren med Full HD, som kan 
produsere et stort og skalerbart bilde. Den holdbare lampen kan brukes til undervisning 
i mange år før den må skiftes ut eller luftfilteret trenger tilsyn. Den er enkel å 
konfigurere og har en rekke tilkoblingsløsninger, slik at du raskt kan få tilgang til innhold 
fra flere enheter.

Utmerket synlighet for alle deltakere
Med denne Full HD-projektoren vises innholdet klart og tydelig, slik at alle kan delta i 
undervisningen. Denne projektoren, som gir et klart og tydelig bilde, kan skaleres opptil 
300 tommer og den er lyssterk selv når det er mye lys i rommet. Dette er takket være 
hele 4000 lumen og kontrastforholdet på 16 000:1.

Enkelt oppsett
Alle arbeidsmiljøer er forskjellige, så du trenger en projektor som er enkel å sette opp 
og plassere. Med 1,6 x optisk zoom og vertikal og horisontal keystonekorrigering er det 
enkelt å komme i gang raskt.

Minimalt vedlikehold
For de som har begrensede ressurser, bidrar våre pålitelige projektorer og holdbare 
lamper (17 000 timer i økonomimodus) til å eliminere nedetid og unødvendige 
servicekostnader. Tenk deg hva du kan oppnå med minimale avbrudd – våre 
projektorer leverer mange års bruk før du trenger skifte pære. 

Bruk flere enheter
Fang publikums oppmerksomhet og tilrettelegg for samarbeidend med problemfrie 
tilkoblingsløsninger. Med iProjection-appen1 er det enkelt å vise innhold fra PC-er og 
smartenheter. Du kan bruke funksjonen for delt skjerm for å vise innhold fra flere 
enheter samtidig, mens moderatorfunksjonen lar deg se gjennom innhold før det blir 
vist.
Lyd av høy kvalitet
Denne projektoren har en innebygd 16 W-høyttaler, slik at lyden høres klart og tydelig 
uten behov for flere eksterne høyttalere.

KEY FEATURES

Lyssterk og livaktig trådløs visning med 
Full HD
3LCD-teknologi, og like høy lysstyrke for 
hvitt og farget lys
Minimalt vedlikehold
År med uavbrutt bruk før du trenger å tenke 
på vedlikehold
Kan kobles til og deles på Steam
Innebygd trådløs tilkobling og skjermspeiling
Smart kostnadsbesparelser
Lampelevetid på opptil 17 000 timer i 
økonomimodus
Samarbeidsfunksjoner
iProjection-appen1, delt skjermbilde, 
moderatorfunksjon



PRODUCT SPECIFICATIONS

TEKNIKK
Projeksjonssystem 3LCD-teknologi, RGB Liquid Crystal Shutter
LCD-panel 0,61 tommer med C2 Fine

BILDE
Lysstyrke for farget lys 4.000 lumen- 2.400 lumen (økonomi)
Lysstyrke for hvitt lys 4.000 lumen - 2.400 lumen (økonomi) I henhold til ISO 21118:2012
Oppløsning Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Kontrastforhold 16.000 : 1
Lyspære UHE, 230 W, 6.500 t Levetid, 17.000 t Levetid (i sparemodus)
Trapeskorrektur Automatisk vertikal: ± 30 °, Manuell horisontal ± 30 °
Fargegjengivelse opptil 1,07 milliarder farger

UTSEENDE
Projeksjonsforhold 1,32 - 2,14:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,6
Projeksjonsstørrelse 30 tommer - 300 tommer
Projeksjonsavstand 
vidvinkel/tele

1,76 m - 2,86 m ( 60 tommer lerret

F-nummer på projeksjonslinse 1,51 - 1,99
Brennvidde 18,2 mm - 29,2 mm
Fokus Manuell
Forskyvning 10 : 1

TILKOBLINGSMULIGHETER
USB Display-funksjon 3 i 1: Bilde/mus/lyd
Tilkoblinger USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Ethernet-grensesnitt (100 Base-TX/10 Base-T), VGA 

inn (2x), VGA ut, HDMI inn (2x), Kompositt inn, Stereominikontakt for lyd ut, Stereominikontakt for 
lyd inn (2x), Cinch-kontakt for lyd ut, mikrofoninngang, Trådløst LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), 
Miracast

Smarttelefontilkobling Ad hoc / infrastruktur

AVANSERTE FUNKSJONER
Sikkerhet Kensington-beskyttelse, Betjeningsfeltsperre, Hull for sikkerhetskabel, Sikkerhet for trådløst LAN, 

Passordbeskyttelse
Features AV mute-funksjon, Automatisk trapeskorrektur, Innebygd høyttaler, Direkte på- og avslåing, 

Dokumentkamerakompatibel, Enkle OSD-forhåndsinnstillinger, Horisontal og vertikal keystone-
korrigering, Nettverksprojeksjon, Kopifunksjon i OSD, Uten PC, Quick Corner, Split-Screen-
funksjon, Støtter trådløst LAN, iProjecton konfigurert via QR-kode

Fargemodi Tavle, Kino, Dynamisk, Presentasjon, sRGB

GENERELT
Energiforbruk 327 Watt, 225 Watt (økonomi)
Mål 309 x 282 x 90 mm (Bredde x Dybde x Høyde)
Vekt 3,1 kg
Støynivå Normal: 37 dB (A) - Økonomi: 28 dB (A)
Inkludert programvare iProjection, Epson Projector Management
Høyttaler 16 Watt

ANNET
Garanti 60 Måneder Bære med, Lyspære: 60 Måneder eller 1.000 h

Mulighet for garantiutvidelse

LOGISTICS INFORMATION

SKU V11H988040

Strekkode 8715946680781

Opprinnelsesland Filippinene

EB-992F

LEVERINGSOMFANG

Hovedmaskin
Strømkabel
Fjernbetjening inkl. batterier
Bruksanvisning
Garantidokument
Veiledning for hurtig oppsett
HDMI Cable 1.8m

TILLEGGSUTSTYR

Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-
x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
Takfeste - ELPMB23 - hvit
V12H003B23
Takrør - ELPFP13 - 668-918 mm
V12H003P13
Takrør - ELPFP14 - 918-1168 mm
V12H003P14
Active Speakers - ELPSP02
V12H467040
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01

1.  1-Krever iProjection-app og Internett-tilkobling – kun
kompatibel med iOS- og Android-enheter og
fildelingsbegrensning kan gjelde.

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere. 
Produktopplysningene kan endres uten varsel.

Epson Norge 
Salgskontor: 67 11 37 70 
Support/Service: 815 35 180 
Forhåndssalg: 815 35 210 
www.epson.no

Fjordveien 3 
1363 Høvik


