
EB-L200F
DATASHEET / BROCHURE

Можете лесно да предавате съдържание чрез мащабируем екран с 
размер до 500 инча в комбинация с поточно предаване и 
споделяне на връзката.

EB-L200F е базов лазерен Full HD проектор с множество функции и е идеалният 
заместител на съществуващите модели въз основата на лампа. Той предлага 
яркост от 4 500 лумена, широка гама от възможности за безжична и кабелна 
връзка и мащабируем размер на картината до 500 инча. 

Подобрете презентациите си
Това идеално Full HD решение за лазерен проектор Ви позволява да надстроите 
до лазерно качество и надеждност на достъпна цена. Високият коефициент на 
контрастност от 2 500 000:1 и технологията 3LCD осигуряват ясно съдържание 
във всяка работна среда, което помага за намаляване на напрежението в очите и 
задържа интереса на публиката, за да можете да правите изключителни 
презентации. 

Лесно поточно предаване на съдържание
Увеличете възможностите за прожектиране с вградена безжична LAN мрежа и 
дублиране на екрана (Miracast) чрез телефони, устройства за поточно предаване, 
лаптопи и много други.

Стилен нов дизайн
Свежият, модерен и по-олекотен дизайн на EB-L200F в сравнение с другите 
лазерни продукти с подобна яркост улеснява заместването на съществуващите 
устройства. Може да се монтира и да прожектира от всякакъв ъгъл, което прави 
EB-L200F идеален за всякакви случаи или просто за използване като преносим 
лазерен проектор, който се мести от едно място на друго. 

Години наред без прекъсване на работата
Прожектирайте по-дълго с изключителна надеждност и с по-дълъг 
експлоатационен живот – до 30 000 часа в икономичен режим (20 000 в 
стандартен). EB-L200F се покрива от 5-годишна гаранция.

KEY FEATURES

Лазерен екран с яркост от 4 500 лумена
Ясна картина и ярки цветове, дори в 
осветени помещения
Мащабируем екран от 40 до 500 инча
Контрастна Full HD картина за лесно 
четене на текст
Лесно поточно предаване на 
съдържание
Безжична LAN мрежа, дублиране на 
екрана и двоен HDMI за лесно 
интегриране и вградени високоговорители 
с мощност 16 W
Надеждност от тип „пусни и забрави“
Дълготрайна лазерна технология на 
Epson, поддържана за допълнително 
спокойствие от нашата 5-годишна 
гаранция
Цялостно решение
Невероятен коефициент на констрастност 
от 2 500 000:1 за ярко и реалистично 
съдържание и по-наситени черни 
оттенъци



PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА
Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel 0,62 inch with C2 Fine

IMAGE
Яркост на цветовете 4.500 Лумен- 3.150 Лумен (икономичен) In accordance with ISO 21118:2013
Яркост черно-бяло 4.500 Лумен - 3.150 Лумен (икономичен) In accordance with ISO 21118:2013
Резолюция Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Контраст 2.500.000 : 1
Трапецовидна корекция Auto vertical: ± 30 °, Ръководство horizontal ± 30 °
Colour Reproduction Upto 1.07 billion colours

ОПТИКА
Съотношение на проектиране 1,33 - 2,16:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,62
Размер на проектиране 40 inches - 500 inches
Ширина на печат 18,2 мм - 29,2 мм
Фокус Ръчно

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), 

Wireless LAN a/n (5GHz), Wi-Fi Direct, VGA вход (2x), VGA изход, Композитен вход, Miracast, 
Аудио изход за стерео минижак, Аудио вход за стерео минижак (2x), Аудио вход „чинч“, 
Microphone input, HDMI (HDCP 2.2) (2x)

Epson iProjection App Ad-Hoc / Infrastructure

ADVANCED FEATURES
2D Colour Modes Динамично, Кино, Презентация, sRGB, Игра
Характеристики AV Mute Slide, Автоматично търсене на източник, Built-in speaker, Customizable user logo, 

Съвместим с камера за документи, Домашен екран, Незабавно вкл./изкл., Long light source 
life, OSD copy function, Без персонален компютър, Quick Corner, Дублиране на екрана, 
Споделяне на екрана, Функция за разделяне на екрана, Wireless LAN capable, Приложение 
iProjection, iProjecton set-up by QR code

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Потребление на енергия 254 Watt, 193 Watt (икономичен), 0,5 Watt (в режим на готовност Standby)
Размери 325 x 299 x 90 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло 4,1 кг
Ниво на шума Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Високоговорители 16 Watt
Тип стая/приложение Заседателна зала, Домашен офис, Големи конферентни зали/аудитории, Място за 

съвместна работа/класна стая
Позициониране Монтиране на таван, Работен плот

OTHER
гаранция 60 месеци Обслужване в сервиз или 12.000 ч

Предлага се допълнително удължаване на гаранцията

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица V11H990040

Щрихкод/Баркод 8715946686080

Страна на произход China

EB-L200F

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

Дистанционно управление вкл. батерии
Кабел за ел. захранването
Основен уред
HDMI Cable

OPTIONAL ACCESSORIES

Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Active Speakers (2 x 15W) - ELPSP02
V12H467040
Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71
Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & 
Miracast) -ELPAP11
V12H005A01

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 
 
 


