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Този ярък и мащабируем WXGA проектор отговаря на всички 
изисквания, предлага много възможности за свързване и е лесен 
за настройка.

Доведете до максимум потенциала на учащите с яркия Full HD проектор, който 
може да генерира голям екран с мащабируем размер. Дълготрайната лампа 
предлага до 10 години лекции, преди да се наложи смяна на лампата или 
поддръжка на въздушния филтър1. Той е лесен за настройка и предлага широка 
гама от възможности за свързване, така че бързо получавате достъп до 
съдържание от няколко устройства. 

Отлична видимост за всеки учащ
С този Full HD проектор съдържанието е ярко, ясно и наситено, което гарантира, 
че всеки може да участва активно в лекцията. Проекторът предлага отлична 
видимост, може да се мащабира до размер на екрана от 300 инча и е ярък дори 
при силна околна осветеност. Всичко е благодарение на високата яркост от 3 800 
лумена и коефициента на контрастност от 15 000:1.

Минимална поддръжка
Когато ресурсите са ограничени, нашите надеждни проектори и дълготрайни 
лампи помагат да се елиминира времето за престой и ненужните разходи за 
ремонт. Представете си какво може да постигнете с минимални прекъсвания – 
нашите проектори правят това реалност с до 10 години лекции, преди да се 
наложи смяна на лампата или поддръжка на въздушния филтър1. 

Лесна настройка
Всяка класна стая е различна, така че се нуждаете от проектор, който е лесен за 
настройка и позициониране. С широкоъгълното 1,6x оптично увеличение и 
вертикална/хоризонтална трапецовидна корекция започвате работа бързо и лесно.

Работа с много устройства
Уловете вниманието на учащите и създайте среда на съвместна работа чрез 
безпроблемните възможности за свързване. С приложението iProjection е лесно 
да показвате съдържание от компютри и смарт устройства2. Функцията за 
разделяне на екрана може да се използва за едновременно показване на 
съдържание от няколко устройства, а функцията за модератор ви дава 
възможност да преглеждате съдържанието, преди да се покаже.

KEY FEATURES

Ярък и наситен екран
Full HD проектор, който предлага яркост 
от 3 800 лумена и коефициент на 
контрастност от 15 000:1
Минимална поддръжка
10 години лекции, преди да се наложи 
поддръжка 1
Гъвкаво монтиране
Хоризонтална и вертикална 
трапецовидна корекция и оптично 
увеличение 1,6x
Подобрено свързване
Два порта HDMI, MHL поддръжка, RJ-45 
Ethernet, възможност за Wi-Fi
Функции за съвместна работа
Приложение iProjection, функция за 
разделяне на екрана, функция за 
модератор



PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА
Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel 0,67 inch with MLA (D10)

IMAGE
Яркост на цветовете 3.800 Лумен- 2.440 Лумен (икономичен)
Яркост черно-бяло 3.800 Лумен - 2.440 Лумен (икономичен) in accordance with ISO 21118:2012
Резолюция WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Хай-дефинишън Full HD
Aspect Ratio 16:10
Контраст 15.000 : 1
Източник на светлина Лампа
Лампа UHE, 210 Watt, 6.000 ч трайност, 12.000 ч трайност (в енергоспестяващ режим)
Трапецовидна корекция Auto vertical: ± 30 °, Ръководство horizontal ± 30 °
Видеообработка 10 Битове
2D Vertical Refresh Rate 50 Hz - 85 Hz
Colour Reproduction upto 1.07 billion colours

ОПТИКА
Съотношение на проектиране 1,39 - 2,23:1
Zoom Manual, Factor: 1,6
Lens Оптика
Размер на проектиране 30 inches - 300 inches
Projection Distance Wide/Tele 1,79 m - 2,89 m ( 60 inch screen)
Projection Lens F Number 1,5 - 1,9
Ширина на печат 20,3 мм - 32,5 мм
Фокус Ръчно
Offset 10 : 1

CONNECTIVITY
USB-дисплей-функция 3 в 1: картина / мишка / звук
Връзки USB 2.0, тип А, USB 2.0, тип B, RS-232C, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (опционално), VGA 

вход (2x), VGA изход, HDMI вход (2x), Композитен вход, Компонентен вход (2x), RGB вход 
(2x), Аудио изход за стерео минижак, Аудио вход за стерео минижак (2x), Интерфейс 
Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), MHL, Microphone input

Epson iProjection App Ad-Hoc / Infrastructure

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

protection
2D Colour Modes Динамично, Кино, Презентация, sRGB, Черна дъска
Характеристики AV mute slide, Автоматично трапецовидно коригиране, Built-in speaker, Direct Power on/off, 

Съвместим с камера за документи, Easy OSD pre-setting, Horizontal and vertical keystone 
correction, MHL audio/video interface, Network projection, OSD copy function, Без персонален 
компютър, Quick Corner, Функция за разделяне на екрана, Wireless LAN capable, iProjection 
set-up by QR code

Цветен режим Дъска, Кино, Динамично, Презентация, sRGB
Projector control via: AMX, Crestron, Control4, Extron

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Потребление на енергия 309 Watt, 227 Watt (икономичен), 0,2 Watt (в режим на готовност Standby)
Supply Voltage AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Размери 309 x 293 x 105 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло 3,2 кг
Ниво на шума Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Температура Експлоатация/работа 5° C - 35° C, Съхранение -10° C - 60° C
Въздушна влажност Експлоатация/работа 20% - 80%, Съхранение 10% - 90%
Включен софтуер Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Options Document camera, Soft carry case, Wireless LAN unit
Високоговорители 16 Watt
Тип стая/приложение Преносим/малки зали, Място за съвместна работа/класна стая
Позициониране Монтиране на таван, Работен плот
Цвят Бяло/сиво
Сертификат TCO Yes

OTHER
гаранция 36 месеци Обслужване в сервиз, лампа: 36 месеци или 1.000 ч

Предлага се допълнително удължаване на гаранцията

EB-990U

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

Кабел за връзка към компютър
Основен уред
Кабел за ел. захранването
Дистанционно управление вкл. батерии



OPTIONAL ACCESSORIES

Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
ELPLP96
V13H010L96
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Active Speakers (2 x 15W) - ELPSP02
V12H467040
Air Filter - ELPAF54
V13H134A54

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица V11H867040

Щрихкод/Баркод 8715946642666

Страна на произход Philippines

Размер на купчинките 6 Брой

EB-990U

1.  – На базата на работа 6 часа на ден, 5 дни в
седмицата и учебна година от 39 седмици.
2.  – Изисква се приложението iProjection и интернет
връзка – съвместимо само с устройства с IOS, Android и
Google Chromebook, като може да има ограничения за
споделянето на файлове.

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 
 
 


