
EB-U50
DATASHEET / BROCHURE

Този бял проектор за банери предлага незабележим дизайн, 
проста инсталация и работа и е идеален за търговски обекти, 
галерии и музеи.

Многофункционален проектор за банери с яркост 3 700 лумена и разделителна 
способност WUXGA, който е икономичен и щадящ пространството. Той предлага 
елегантен, изчистен, бял дизайн, без ръбове, който се съчетава красиво в 
повечето среди, без да разсейва зрителите от съдържанието. Освен това неговата 
многофункционалност и надеждност осигуряват на потребителите много опции за 
монтаж и спокойствие. 

Достъпен
Най-достъпното устройство в серията проектори за банери на Epson Той е на 
основата на лампа (не лазер) и може да се похвали с ниска обща цена на 
притежание (TCO). Лампите и филтрите имат по-дълъг живот от другите 
проектори на основата на лампа с живот на лампата 10 000 часа в нормален 
режим и 17 000 часа в икономичен режим. Филтърът има цикъл на поддръжка от 
10 000 часа.1

Качество на изображението
3LCD технологията осигурява прожектирането на ярки и реалистични 
изображения. 

Лесен за монтиране и използване
Ниската обща цена на притежание се отнася за всеки елемент от EB-
U50…започвайки с простотата и гъвкавостта на монтиране. Той може лесно да се 
монтира и закрепва към релса за осветление, да се монтира на тавана или да се 
използва в изправено положение.2 EB-U50 също се върти на 360 градуса 
хоризонтално и 30 градуса вертикално.

Ненатрапчив дизайн
EB-U50 е пестящ място, елегантен, изчистен, бял, без ръбове и се съчетава 
красиво в повечето среди.

Многофункционалност
Софтуерът Epson Projector Content Manager предлага бърза и лесна настройка 
без нужда от специалисти. Възпроизвеждането е без компютър (с вграден Wi-Fi), 
чрез USB устройство и може да бъде променено с помощта на дистанционното 
управление. EB-U50 включва също многопроекционни функции, които позволяват 
сливане на краищата, показване на мащабирани изображения, коригиране на 
множество проектирани изображения и синхронизиране на възпроизвеждането.

KEY FEATURES

Ниска обща цена на притежание
Впечатляващ живот на лампата и филтъра
Ненатрапчив дизайн
Дискретният дизайн е подходящ за 
повечето среди
Гъвкав
Създаден да поддържа много опции за 
инсталиране
Висококачествени изображения
Ярки и реалистични изображения, 
благодарение на 3LCD технологията
Лесен за използване
Лесен за монтиране и използване



PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА
Projection System 3LCD Technology
LCD Panel 0,67 inch

IMAGE
Яркост на цветовете 3.700 Лумен- 2.400 Лумен (икономичен) in accordance with IDMS15.4
Яркост черно-бяло 3.700 Лумен - 2.400 Лумен (икономичен) in accordance with ISO 21118:2012
Резолюция WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Хай-дефинишън Full HD
Aspect Ratio 16:10
Контраст 16.000 : 1
Native Contrast 420 : 1
Лампа UHE, 200 Watt, 10.000 ч трайност, 17.000 ч трайност (в енергоспестяващ режим)
Трапецовидна корекция Auto vertical: ± 30 °, Ръководство horizontal ± 30 °
Colour Reproduction upto 1.07 billion colours

ОПТИКА
Съотношение на проектиране 1,38 - 1,68:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,2
Размер на проектиране 30 inches - 300 inches
Projection Lens F Number 1,5 - 1,71
Ширина на печат 20,42 мм - 24,5 мм
Дистанция на проектиране 
широкоъгълна

0,9 m - 9 m ( 30 inch screen

Дистанция на проектиране 
теле

1,1 m - 11 m ( 30 inch screen

CONNECTIVITY
Връзки USB 2.0, тип А, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, WLAN, VGA вход (2x), VGA изход, 

HDMI вход (2x), Аудио изход за стерео минижак, Аудио вход за стерео минижак (2x)
Epson iProjection App Ad-Hoc / Infrastructure

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Потребление на енергия 285 Watt, 218 Watt (икономичен), 0,3 Watt (в режим на готовност Standby)
Размери на продукта (в 
положение по подразбиране)

364 x 87 x 248 мм (ширина x дълбочина x височина)

Тегло 3,1 кг
Ниво на шума Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Високоговорители 5 Watt
Цвят Бяло

ADVANCED FEATURES
Сигурност/безопасност Kensington-защита, Security cable hole, Wireless LAN unit lock, Password protection
Характеристики Built-in speaker, Съвместим с камера за документи, Horizontal and vertical keystone correction, 

Long lamp life, Приложение iProjection

OTHER
гаранция 36 месеци Обслужване в сервиз или 10.000 ч

Предлага се допълнително удължаване на гаранцията

EB-U50

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

Дистанционно управление вкл. батерии
Кабел за ел. захранването
Quick Start Guide
Упътване за експлоатация (CD)



OPTIONAL ACCESSORIES

Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60
V12H963010
Lighting Track Mount - ELPMB61
V12H964040

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица V11H952040

Щрихкод/Баркод 8715946670775

Страна на произход China

EB-U50

1.  10 000 часа е прогнозният живот на лампата, когато
се използва в нормален режим. 17 000 часа е прогнозният
живот на лампата, когато се използва в ИКОНОМИЧЕН
режим. Реалният живот на лампата ще варира в зависимост
от избрания режим, условията на околната среда и
използването. Яркостта на лампата намалява с времето.
Лампата се предоставя с 90-дневна ограничена гаранция.
2.  10 000 часа е прогнозният живот на въздушния
филтър, когато проекторът се използва в нормален режим и
3.  обикновена среда.  Реалните часове могат да варират
в зависимост от режима и средата на използване.
4.  
5.  Стойката за под и релсата за осветление могат да се
закупят отделно.

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 
 
 


