
EB-U42
DATASHEET / BROCHURE

Изнасяйте ясни презентации на събрания без прекъсване в 
продължение на години с голям мащабируем WUXGA екран, който 
може да се позиционира почти навсякъде.

Независимо дали ще показвате ясни и пъстри презентации, или ще гледате видео 
съдържание, стилният EB-U42 е идеален за дома или офиса. Насладете се на 
картина Full HD с висока яркост за показване на всякакво съдържание. 
Надеждната технология създава спокойствие с намалена поддръжка и намеса в 
работата на продукта.

Ярко и наситено съдържание на голям мащабируем екран
Гледайте съдържание както никога досега – дори най-дребните детайли са 
отчетливи и ясни на екран с размер до 300 инча. Комбинацията от висока яркост, 
висок коефициент на контрастност от 15 000:1 и резолюция Full HD предоставя 
превъзходно качество на картината и зрителско изживяване, което щади очите 
дори при високи нива на осветеност.

Години наред без прекъсване на събранията
С дългия цикъл на поддръжка на въздушния филтър и експлоатационния живот 
на лампата от 10 000 часа в икономичен режим, на потребителите няма да се 
налага да мислят за поддръжка до 5 години.1

За максимална гъвкавост при монтиране и поставяне
Автоматичната вертикална и хоризонтална трапецовидна корекция предоставя по-
голяма гъвкавост по отношение на мястото в стаята, където може да се постави 
проекторът, което гарантира изображения без изкривяване, а широкото оптично 
увеличение дава допълнителна гъвкавост.

Гъвкаво свързване за споделяне на съдържание
Вградената Wi-Fi функция позволява лесен и интуитивен достъп до проектора от 
съвместими смарт устройства с приложението iProjection2. Показвайте 
съдържание със свободата да се движите из аудиторията и да общувате с нея. 
Благодарение на функцията за разделен екран може да се показва едновременно 
съдържание от повече от едно устройство, без да са необходими две различни 
устройства за показване.

KEY FEATURES

Ярка картина Full HD
Технология 3LCD и еднакво висок 
интензитет на бяла и цветна светлина
Коефициент на контрастност 15 000:1
Дълбоки, обогатени оттенъци на черното 
и плътни сенки
Безжична връзка
Вградена Wi-Fi
Ниска обща цена на притежание
10 000 часа експлоатационен живот на 
лампата и филтъра
Гъвкаво и многофункционално 
управление
Прожектиране от различни източници с 
HDMI вход и мобилна свързаност



PRODUCT SPECIFICATIONS

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

IMAGE
Яркост на цветовете 3.600 Лумен- 2.235 Лумен (икономичен) In accordance with IDMS15.4
Яркост черно-бяло 3.600 Лумен - 2.235 Лумен (икономичен) In accordance with ISO 21118:2012
Резолюция WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Контраст 15.000 : 1
Лампа UHE, 210 Watt, 6.000 ч трайност, 10.000 ч трайност (в енергоспестяващ режим)
Трапецовидна корекция Auto vertical: ± 30 °, Ръководство horizontal ± 30 °
Colour Reproduction Upto 1.07 billion colours
Хай-дефинишън Full HD

ОПТИКА
Съотношение на проектиране 1,38 - 1,68:1
Zoom Manual, Factor: 1,2
Размер на проектиране 30 inches - 300 inches
Projection Distance Wide/Tele 1,8 m - 2,17 m ( 60 inch screen)
Projection Lens F Number 1,5 - 1,71
Ширина на печат 20,42 мм - 24,5 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, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, VGA вход, HDMI вход (2x), 

Композитен вход, MHL, Аудио вход „чинч“, Miracast
Epson iProjection App Ad-Hoc / Infrastructure

ADVANCED FEATURES
Сигурност/безопасност Kensington-защита, Padlock, Security cable hole, Wireless LAN security, Password protection
Характеристики AV mute slide, Built-in speaker, Direct Power on/off, Съвместим с камера за документи, 

Horizontal and vertical keystone correction, Long lamp life, MHL audio/video interface, Network 
projection, OSD copy function, Без персонален компютър, Функция за разделяне на екрана, 
Wireless LAN capable, iProjection set-up by QR code

Цветен режим Дъска, Кино, Динамично, Презентация, sRGB

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Потребление на енергия 298 Watt, 219 Watt (икономичен), 0,2 Watt (в режим на готовност Standby)
Размери 302 x 252 x 92 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло 2,8 кг
Ниво на шума Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Включен софтуер Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Високоговорители 2 Watt
Цвят Бяло/Черно
TCO Certified Yes

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

Предлага се допълнително удължаване на гаранцията

EB-U42

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

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



OPTIONAL ACCESSORIES

Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series
V12H001K69
ELPLP96
V13H010L96
Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Active Speakers (2 x 15W) - ELPSP02
V12H467040
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица V11H846040

Щрихкод/Баркод 8715946639611

Размери единична опаковка 335 x 380 x 170 мм

Carton Weight 4,16 кг

Страна на произход Philippines

Размер на купчинките 72 Брой (6 x 12)

EB-U42

1.  На базата на работа 8 часа на ден, 5 дни в седмицата.
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 
 
 


