
EB-L510U
DATASHEET / BROCHURE

Гъвкав базов лазерен проектор с 5 000 лумена и WUXGA качество, 
идеален за замяна на съществуващи лампови проектори.

EB-L510U е базов лазерен проектор, идеален за замяна на съществуващите 
лампови модели за конферентни зали и образователни учреждения. Той предлага 
яркост от 5 000 лумена, разделителна способност Full HD WUXGA и гама 
страхотни функции, включително HDBaseT, HDMI връзка и отместване на 
обектива.

Достъпно лазерно качество
EB-L510U предлага впечатляваща яркост от 5 000 лумена и разделителна 
способност Full HD WUXGA на достъпна цена, което значи, че можете да 
надстроите до лазерно качество и надеждност без ненужни разходи. 
Изключително контрастни изображения и еднакъв интензитет на бяла и цветна 
светлина за въздействащи презентации – дори в стаи с ярко осветление.

Полезни функции за свързване
Проекторът предлага гама удобни възможности за връзка, включително HDBaseT 
за лесно свързване чрез единичен кабел, както и HDMI. 

Надежден и здрав
EB-L510U е базиран на доказаната лазерна технология на Epson, която предлага 
надеждност от тип „пусни и забрави“ и намалява нуждата от поддръжка до 
възможния минимум. Проекторът е защитен от гаранция за 5 години и 12 000 часа.

Лесен и гъвкав монтаж
Отместването на обектива и по-малкият и лек корпус от продукти със сходна 
яркост¹ улесняват замяната на съществуващи устройства с EB-L510U, а 
лазерната технология означава, че проекторите могат да се поставят и да 
прожектират под всякакъв ъгъл, което ги прави идеални за всякакви ситуации.

Стилен нов дизайн
Новият дизайн на корпуса гарантира, че EB-L510U ще изглежда съвсем на място 
дори при най-високи изисквания за стил. Той се предлага и със съответстващ 
заден капак, който скрива кабелите и конекторите и гарантира изчистен изглед.

KEY FEATURES

Яркост от 5 000 лумена
Ясна картина и ярки цветове, дори в 
осветени помещения
Разделителна способност WUXGA
Контрастна Full HD картина за лесно 
четене на текст
HDMI и HDBaseT
Най-новите функции за свързване – за 
максимално лесна работа
Лесен и гъвкав монтаж
Отместването на обектива и по-малкият и 
лек корпус гарантират лесен монтаж
Надеждност от типа „пусни и забрави“
Здравата технология на Epson се 
поддържа от гаранция за 5 години и 12 
000часа



PRODUCT SPECIFICATIONS

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

IMAGE
Яркост на цветовете 5.000 Лумен- 3.500 Лумен (икономичен) in accordance with IDMS15.4
Яркост черно-бяло 5.000 Лумен - 3.500 Лумен (икономичен) in accordance with ISO 21118:2012
Резолюция WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Контраст 2.500.000 : 1
Трапецовидна корекция Ръководство vertical: ± 30 °, Ръководство horizontal ± 30 °
Colour Reproduction upto 1.07 billion colours
Хай-дефинишън Full HD
Aspect Ratio 16:10

ОПТИКА
Съотношение на проектиране 1,35 - 2,20:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,6
Размер на проектиране 50 inches - 500 inches
Дистанция на проектиране 
широкоъгълна

1,4 m - 14,8 m

Дистанция на проектиране 
теле

2,4 m - 23,8 m

Projection Distance Wide/Tele 1,44 m - 23,84 m
Projection Lens F Number 1,5 - 1,7
Ширина на печат 20 мм - 31,8 мм
Фокус Ръчно

CONNECTIVITY
Връзки USB 2.0, тип А, USB 2.0, тип B, RS-232C, Интерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA 

вход (2x), VGA изход, HDMI вход (2x), HDBaseT, Аудио изход за стерео минижак, Аудио вход 
за стерео минижак (2x), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (опционално)

Epson iProjection App Ad-Hoc / Infrastructure

ADVANCED FEATURES
Сигурност/безопасност Kensington-защита, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection
Характеристики Автоматично включване, Автоматичен избор на вход, Built-in speaker, Customizable user logo, 

Direct Power on/off, Съвместим с камера за документи, Домашен екран, JPEG-разглеждане, 
Long light source life, OSD copy function, Приложение iProjection за Chromebook, Quick Corner, 
Функция за разделяне на екрана, Приложение iProjection, iProjection set-up by QR code

Цветен режим Кино, Динамично, Презентация, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Потребление на енергия 322 Watt, 244 Watt (икономичен), 0,3 Watt (в режим на готовност Standby)
Размери 440 x 304 x 120 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло 8,5 кг
Ниво на шума Normal: 37 dB (A) - Economy: 25 dB (A)
Включен софтуер Epson Projector Management Software
Високоговорители 10 Watt
Цвят Бяло

OTHER
гаранция 60 месеци Обслужване в сервиз или 12.000 ч

Предлага се допълнително удължаване на гаранцията

EB-L510U

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

Cable cover
Кабел за връзка към компютър
Основен уред
Кабел за ел. захранването
Дистанционно управление вкл. батерии
User Manual (CD-ROM)
Quick Start Guide



OPTIONAL ACCESSORIES

Air Filter - ELPAF56 - L600 Series
V13H134A56
Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица V11H903040

Щрихкод/Баркод 8715946661582

Страна на произход China

EB-L510U
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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 
 
 


