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Проектор „пусни и забрави“ за банери, който излъчва ярка 
мащабируема картина с размер до 130 инча и предлага 20 000 
часа надеждна работа.

Първият ултракъсофокусен лазерен проектор за банери от Epson предлага по-
евтина алтернатива на плоските екрани за излъчване на висококачествена Full 
HD картина в много по-големи размери.
Благодарение на това решение с висока яркост и мощност можете да 
прожектирате информация или видео точно където е нужно, а надеждността на 
настройките „пусни и забрави“ означава, че може да се монтира почти навсякъде 
– без нужда от поддръжка.

Вдъхнете живот на изображенията с мащабируема картина до 130 инча
С голям размер на картината, до 130 инча, както и яркост от 4 000 лумена и 
висока яснота благодарение на разделителната способност WUXGA – получавате 
страхотно ултракъсофокусно решение за прожектиране на информация и 
банери. Идеално за музеи и галерии, където може да се използва по 
впечатляващ начин като част от изложбите, или за показване на често 
променяща се информация за посетителите. Може също да се използва в 
търговски площи – за показване на реклами и информация по начин, който 
привлича вниманието, или като ултракъсофокусно решение за конферентни зали.

Достъпно и надеждно решение
EB-700U е достъпно решение за прожектиране, което предлага надеждна работа 
с минимална нужда от редовна поддръжка. Благодарение на лазерната 
технология няма лампи, които изискват смяна, а неорганичният панел и 
фосфорният диск за изображения са толкова надеждни, че Epson предлага 
гаранция за срок до 5 години или 20 000 часа.

Гъвкав и лесен монтаж
Достатъчно компактен и лек, за да се монтира от един човек, EB-700U предлага 
достатъчна гъвкавост дори при най-високи изисквания, както и възможности за 
работа при най-малки и неудобни пространства. Ултракъсофокусният дизайн 
позволява прожектиране на картина с голям размер от малки разстояния и дори в 
тесни пространства като витрини на магазини. Освен това може да се завърта на 
360 градуса във всяка посока и поддържа излъчване в портретен режим.

KEY FEATURES

Универсален проектор за банери и 
надписи
Ултракъсофокусен дизайн, перфектен 
дори за тесни пространства
Невероятен HD лазерен екран до 130 
инча
Разделителна способност Full HD WUXGA 
с технология 3LCD от Epson
Надеждност от тип „пусни и забрави“
Лазерен проектор без нужда от 
поддръжка и гаранция за 20 000 часа/5 
години
Лесен и гъвкав монтаж
Може да се завърта на 360 градуса и да 
прожектира в портретен режим
Проста настройка
Настройките могат да се регулират от уеб 
браузър или смарт устройство



OPTIONAL ACCESSORIES

Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Air Filter - ELPAF43
V13H134A43
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
Wall Mount - ELPMB53 - EB700U
V12H902040

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица V11H878540

Щрихкод/Баркод 8715946641140

Страна на произход China

Размер на купчинките 2 Брой

EB-700U

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

Кабел за ел. захранването
Дистанционно управление вкл. батерии
Quick Start Guide
Warranty card
CD Manual
Основен уред

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.

www.epson.bg 
 
 


