
EB-L200SX
DATASHEET / BROCHURE

Многофункционално решение за лазерен дисплей за 
висококачествено съдържание на голям мащабируем екрана с 
разнообразни възможности за свързване чрез кабел или без

Независимо от размера на работното пространство, вече има възможност за 
неограничени и завладяващи презентации благодарение на този компактен и 
изгоден дисплей. Поради големия размер на дисплея и гъвкавите формати, 
съдържанието може да се гледа от всеки ъгъл, а участниците могат да споделят 
директно от собствените си устройства, за да се получи перфектното 
сътрудничество.

С EB-L200SX потребителите вече не са ограничени до един единствен размер на 
дисплея, а разполагат с ярки, големи мащабируеми опции до 112 инча. За 
разлика от еквивалентите на плоски панели, няма сенки, отблясъци или слепи 
петна, а лазерният светлинен източник с 3600 lm може да работи и при ярко 
околно осветление. Благодарение на мултиекрана сътрудничеството е лесно и 
интуитивно, а функцията за разделяне на екрана може да изобрази до 4 входящи 
потока на един екран с разделителна способност XGA.

Визуалното изживяване е по-завладяващо, а многобройните възможности за 
свързване подобряват изключителното качество на изображението и на звука от 
вградения високоговорител. Свързвайки допълнителната камера за документи от 
Epson, можете лесно да показвате изображения на живо и 3D обекти с 
невероятни детайли, така че да се виждат отвсякъде.

А за максимална ангажираност, безжична връзка (включително с дублиране на 
екрана чрез Miracast) позволява на всеки да споделя съдържание от таблет, 
мобилен телефон или лаптоп.

Устойчивостта е друго преимущество, основаващо се на устойчиво производство, 
употреба на продукта и жизнен цикъл.

KEY FEATURES

Всякакви помещения, всякакви 
размери
Ярки, широкоформатни опции за 
изобразяване до 112 инча
Всякакъв зрителен ъгъл
Без ограничения в ъгъла, без сенки, 
отблясъци или слепи петна
Множество опции за сътрудничество
Подобрете свързаността чрез използване 
на собствени устройства, камери VC и 
други
Съвместим с камери за документи
Създавайте напълно завладяващо 
изживяване с върховен звук и живи 
визуални ефекти
Изключителна надеждност
Лазерна технология без нужда от 
поддръжка, която монтирате и забравяте



PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА
Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel 0,55 inch with C2 Fine

IMAGE
Яркост на цветовете 3.600 Лумен- 2.520 Лумен (икономичен) In accordance with ISO 21118:2013
Яркост черно-бяло 3.600 Лумен - 2.520 Лумен (икономичен) In accordance with ISO 21118:2013
Резолюция XGA, 1024 x 768, 4:3
Контраст 2.500.000 : 1
Трапецовидна корекция Auto vertical: ± 15 °, Ръководство horizontal ± 15 °
Colour Reproduction Upto 1.07 billion colours

ОПТИКА
Съотношение на проектиране 0,55 - 0,74:1
Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35
Размер на проектиране 50 inches - 112 inches
Projection Lens F Number 1,6
Ширина на печат 6,4 мм
Фокус Ръчно
Offset 13 : 1

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

Безжичен LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wireless LAN a/n (5GHz), Wi-Fi Direct, VGA вход 
(2x), VGA изход, HDMI вход (2x), Miracast, Аудио изход за стерео минижак, Аудио вход за 
стерео минижак (2x), Microphone input

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 Дъгова корекция, Автоматично включване, Автоматично търсене на източник, Built-in 

speaker, CEC съвместимост, Digital zoom, Direct Power on/off, Съвместим с камера за 
документи, Easy OSD pre-setting, Email notification, Домашен екран, Horizontal and vertical 
keystone correction, Незабавно вкл./изкл., Mail notification function, Microphone input, 
Администриране на мрежата, Network projection, OSD copy function, Quick Corner, Функция за 
график, Съветник за настройка, Функция за разделяне на екрана, Уеб управление, Уеб 
дистанционно управление, Wireless LAN capable

Interactivity No
Цветен режим Дъска, Кино, Динамично, Презентация, sRGB

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Потребление на енергия 254 Watt, 193 Watt (икономичен), 0,5 Watt (в режим на готовност Standby)
Размери 325 x 337 x 90 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло 4,5 кг

OTHER
гаранция 60 месеци Обслужване в сервиз или 12.000 ч

Предлага се допълнително удължаване на гаранцията

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица V11H994040

Щрихкод/Баркод 8715946686417

Страна на произход China

EB-L200SX

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

Кабел за ел. захранването
Дистанционно управление вкл. батерии
HDMI Cable
Quick Start Guide

OPTIONAL ACCESSORIES

Wall Mount - ELPMB45
V12H706040
Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71
Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
Active Speakers (2 x 15W) - ELPSP02
V12H467040
Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & 
Miracast) -ELPAP11
V12H005A01
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60
V12H963010

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 
 
 


