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Висококачествен мобилен прожекционен апарат за дома и офиса с 
технология 3LCD, разделителна способност SVGA и гъвкави, 
лесни за използване функции

Цялото семейство може да гледа този висококачествен универсален 
прожекционен апарат. Независимо дали ще гледате филми и семейни снимки на 
голям екран, или ще показвате ясни и пъстри презентации, EB-S04 със стилния си 
дизайн е еднакво идеален и за дома, и за офиса. Лесен за пренасяне и с бързи 
настройки – потребителите могат за нула време да започнат да гледат 
съдържание с изключително качество. 

Развлечения за 15 години
С дългия живот на лампата и филтъра, дори прожекционният апарат да се 
използва за гледане на филми всеки ден, ще изминат до 15 години, преди да се 
наложи някое от двете да бъде сменено1.

Висококачествени и ярки изображения
Наслаждавайте се на изображения с изключително качество, които са три пъти по-
ярки от продуктите на конкурентите2, благодарение на технологията 3LCD и 
равномерното излъчване на бяла и цветна светлина. Гледайте съдържание както 
никога досега и различавайте и най-дребните детайли с отчетливо и ярко черно, 
създаващо ясно изразени сенки - всичко това е благодарение на коефициента на 
контрастност 15000:1.

Голямата картина
С възможност да приема съдържание от множество източници и да го показва на 
внушителните до 300 инча (762 см), EB-S04 използва HDMI входове, за да даде 
възможност на потребителите да излъчват цифрово видео и аудио съдържание с 
високо качество. Можете дори да прожектирате снимки и документи направо от 
смартфон или таблет с приложението Epson iProjection3.

Включено е всичко за безпроблемно инсталиране
Включена е чанта за носене, позволяваща лесно пренасяне на прожекционния 
апарат от стая в стая. Хоризонталната и вертикалната трапецовидна корекция 
означава, че прожекционният апарат може да се монтира на множество различни 
места, без да се получават изкривявания на изображението.

Екологични характеристики
Посредством регулиране на мощността на лампата съобразно показваното 
съдържание, EB-S04 може да пести енергия, като еко режимът допринася за 
снижаване на потреблението на енергия и удължаване на живота на лампата. 

KEY FEATURES

Висококачествени и ярки изображения
Технология 3LCD и равномерно 
излъчване на бяла и цветна светлина
Контрастно съотношение от 15000:1
Дълбоки, обогатени оттенъци на черното 
и плътни сенки
Изпитайте удоволствието от големия 
екран
Размер на екрана до 300 инча (762 см)
15 години с вашето любимо 
съдържание1
10 000 часа експлоатационен живот на 
лампата и филтъра
Гъвкаво и многофункционално 
управление
Прожектиране от множество източници с 
HDMI и мобилна свързаност



PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА
Projection System 3LCD Technology
LCD Panel 0,55 inch with D7

IMAGE
Яркост на цветовете 3.000 Лумен-2.100 Лумен (икономичен) In accordance with IDMS15.4
Яркост черно-бяло 3.000 Лумен - 2.100 Лумен (икономичен) In accordance with ISO 21118:2012
Резолюция SVGA, 800 x 600, 4:3
Контраст 15.000 : 1
Лампа 200 Watt, 5.000 ч трайност, 10.000 ч трайност (в енергоспестяващ режим)
Трапецовидна корекция Auto vertical: ± 30 °, Ръководство horizontal ± 30 °
Colour Reproduction Upto 1.07 billion colours
Aspect Ratio 4:3
Видеообработка 10 Битове
2D Vertical Refresh Rate 50 Hz - 85 Hz

ОПТИКА
Съотношение на проектиране 1,45 - 1,96:1
Zoom Digital, Factor: 1,35
Размер на проектиране 30 inches - 350 inches
Projection Distance Wide/Tele 1,77 m - 2,4 m (60 inch screen)
Projection Lens F Number 1,44
Ширина на печат 16,7 мм
Фокус Ръчно
Offset 8 : 1
Lens Оптика

CONNECTIVITY
USB-дисплей-функция 3 в 1: картина / мишка / звук
Връзки USB 2.0, тип А, USB 2.0, тип B, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (опционално), VGA вход, HDMI 

вход, Композитен вход, S-Video вход, Аудио вход „чинч“
Epson iProjection App Ad-Hoc / Infrastructure

ADVANCED FEATURES
Сигурност/безопасност Kensington-защита, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, 

Password protection
3D No
Характеристики AV Mute Slide, Built-in speaker, Digital zoom, Direct Power on/off, Съвместим с камера за 

документи, Horizontal and vertical keystone correction, Long lamp life, Network projection, OSD 
copy function, Без персонален компютър, Функция за разделяне на екрана, Wireless LAN 
capable, iProjecton set-up by QR code

Цветен режим Дъска, Кино, Динамично, Презентация, sRGB

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Потребление на енергия 277 Watt, 207 Watt (икономичен), 0,26 Watt (в режим на готовност Standby)
Размери 297 x 234 x 77 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло 2,4 кг
Ниво на шума Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Включен софтуер EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Високоговорители 1 Watt
Supply Voltage AC 100 V - 240 V,50 Hz - 60 Hz
Температура Експлоатация/работа 5° C - 35° C, Съхранение -10° C - 60° C
Въздушна влажност Експлоатация/работа 20% - 80%, Съхранение 10% - 90%
Options Document camera, Quick wireless USB key, Wireless LAN unit

OTHER
гаранция 24 месеци Обслужване в сервиз, лампа: 12 месеци или 1.000 ч

Optional warranty extension available

EB-S04

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

Чанта за носене
Кабел за връзка към компютър
Основен уред
Кабел за ел. захранването
Дистанционно управление вкл. батерии
User's Manual Set
Документи за гаранцията

1. – Базирано на продължителност на филма от 105
минути, когато прожекционният апарат е в еко режим.
10 000 часа експлоатационен живот на лампата и
филтъра. 2 - В сравнение с водещите едночипови DLP
прожекционни апарати за целите на бизнеса и
образованието въз основа на данните на NPD за периода
юли 2011 г. – юни 2012 г. Яркостта на цветовете
(интензитетът на цветната светлина) е измерена в
съответствие с IDMS 15.4. Яркостта на цветовете варира
в зависимост от работните условия. 3 - Изисква
допълнителен адаптер ELPAP10 Wi-Fi.



OPTIONAL ACCESSORIES

Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29
V13H010L88
Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
Soft Carry Case - ELPKS63
V12H001K63
80" 16:10 Pull-up Screen (ELPSC24)
V12H002S24
Silk Screen ELPSC26
V12H002S26
Screen (50" Desktop type) - ELPSC32
V12H002S32
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица V11H716040

Щрихкод/Баркод 8715946552279

Размери единична опаковка 350 x 360 x 160 мм

Carton Weight 3,83 кг

Брой 1 Units

Страна на произход Philippines

Размер на купчинките 78 Брой (6 x 13)

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им
собственици.
Информацията за продукта може да бъде променяна без предизвестие.

Solytron Bulgaria Ltd.  
Solytron Bulgaria 64,  
Hristofor Kolumb Blvd Sofia Airport Center Office Building A2,  
fl. I, Office 124,  
1592 Sofia  
Bulgaria 
www.solytron.bg 
Tel.: 00359 29602343

PolyComp 
2, Bunaia Str. 
1506 Sofia 
Bulgaria 
www.polycomp.bg 
Tel.: 00359 2 814 41 41


