
EB-2247U
DATASHEET / BROCHURE

Изнасяйте перфектни Full HD презентации с това решение за 
прожектиране, което предлага яркост от 4 200 лумена, безжична 
връзка и дублиране на екрана.

Проекторът EB-2247U, предлага страхотна яркост от 4 200 и разделителна 
способност Full HD. Той е създаден да прожектира мащабируема картина с 
размер до 300 инча и предлага възможности за свързване, които включват два 
HDMI конектора и безжична LAN връзка като стандарт.

Екран до 300 инча с изключително качество
Разделителната способност Full HD в комбинация с технологията 3LCD на Epson 
гарантира високо качество на съдържанието с по-наситени цветове и ярка 
картина. HDMI връзката гарантира по-отчетливи и ясни презентации с размер на 
картината до 300 инча.

Лесна настройка и множество възможности за свързване
EB-2247U предлага широка гама възможности за свързване, включително 
дублиране на екрана, безжичен LAN и два HDMI входа. Настройката също е 
лесна благодарение на функции като автоматично включване, помощ за 
фокусиране, трапецовидна корекция и побиране на екрана – подгответе се за 
презентация бързо и без проблеми. Съвместим със софтуера iProjection1 за лесно 
свързване с мобилни устройства.

Начален екран
Началният екран предлага бърз и лесен достъп до различни полезни функции, 
например избор на източници за свързване. С информацията на екрана можете 
също да включите и безжична връзка.

Гъвкавост и висока стойност
Софтуерът EasyMP® Multi-PC Projection, който се предлага с EB-2247U, 
позволява свързване с до 50 компютъра и има функция за разделяне на екрана – 
по-икономично и с повече възможности от плосък екран.

KEY FEATURES

Екран до 300 инча с изключително 
качество
Разделителна способност Full HD с 
технология 3LCD от Epson
Професионални резултати
Яркост от 4 200 лумена
Разширени възможности за свързване
Включително дублиране на екрана и 
безжичен LAN, както и два HDMI 
конектора
Гъвкава интерактивна работа
Разделяне на екрана и прожектиране от 
много компютри
Дълъг експлоатационен живот на 
лампата
До 12 000 часа в еко режим



PRODUCT SPECIFICATIONS

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

IMAGE
Яркост на цветовете 4.200 Лумен- 2.410 Лумен (икономичен) In accordance with IDMS15.4
Яркост черно-бяло 4.200 Лумен - 2.410 Лумен (икономичен) In accordance with ISO 21118:2012
Резолюция WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Контраст 15.000 : 1
Лампа 230 Watt, 5.500 ч трайност, 12.000 ч трайност (в енергоспестяващ режим)
Трапецовидна корекция Auto vertical: ± 30 °, Auto horizontal ± 30 °
Colour Reproduction Upto 1.07 billion colours

ОПТИКА
Съотношение на проектиране 1,39 - 2,23:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,6
Размер на проектиране 30 inches - 300 inches
Дистанция на проектиране 
широкоъгълна

1,5 m ( 45 inch screen)

Дистанция на проектиране 
теле

8,9 m ( 260 inch screen)

Projection Lens F Number 1,5 - 2
Ширина на печат 23 мм - 38,4 мм
Фокус Ръчно
Offset 26,9 : 1

CONNECTIVITY
USB-дисплей-функция 3 в 1: картина / мишка / звук
Връзки USB 2.0, тип А, USB 2.0, тип B, RS-232C, Интерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), 

Интерфейс Gigabit ethernet, VGA вход (2x), VGA изход, HDMI вход (2x), Композитен вход, 
RGB вход (2x), RGB изход, MHL, Аудио изход за стерео минижак, Аудио вход за стерео 
минижак (2x), Miracast, Безжичен LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Epson iProjection App Ad-Hoc / Infrastructure

ADVANCED FEATURES
Сигурност/безопасност Kensington-защита, Блокировка на полето за обслужване, Защита с парола, Padlock, Security 

cable hole, Wireless LAN unit lock, Wireless LAN security, Password protection
Характеристики AV mute slide, Автоматично включване, Автоматичен избор на вход, Автоматично 

трапецовидно коригиране, Built-in speaker, CEC съвместимост, Direct Power on/off, 
Съвместим с камера за документи, Стопиране на картината, JPEG-разглеждане, Long lamp 
life, MHL audio/video interface, Администриране на мрежата, OSD copy function, Без 
персонален компютър, Приложение iProjection за Chromebook, Quick Corner, Дублиране на 
екрана, Slide show, Функция за разделяне на екрана, Wireless LAN capable, Приложение 
iProjection

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

Предлага се допълнително удължаване на гаранцията

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица V11H881040

Щрихкод/Баркод 8715946642727

Страна на произход Philippines

Размер на купчинките 6 Брой

EB-2247U

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

Кабел за връзка към компютър
Кабел за ел. захранването
Дистанционно управление вкл. батерии
Софтуер (CD)
User Manual (CD-ROM)
Блок за безжична локална мрежа
Warranty card
Основен уред

OPTIONAL ACCESSORIES

ELPLP96
V13H010L96
Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Active Speakers (2 x 15W) - ELPSP02
V12H467040

1.  – Изисква се приложението iProjection и интернет
връзка – съвместимо само с устройства с iOS, Android и
Google Chromebook, като могат да са приложими и
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 
 
 


