ŘADA EPSON EB-1900

ZAUJMĚTE SVOJE
PUBLIKUM

IDEÁLNÍ PRO
INSTALACI
Když projektor řady Epson EB‑1900 namontujete
na strop, nabídne vám vynikající projekci na
konferencích, přednáškách či jiných setkáních.
Se světelným výstupem 4 000 lumenů a vynikající
kvalitou barev bude vaše prezentace zářit.
Umístěte jej na libovolné místo, které vám
vyhovuje
S kvalitním 1,6x přiblížením dokážete promítat ostrý obraz prakticky
odkudkoliv. Jednoduché nastavení vertikální i horizontální korekce
lichoběžníkového zkreslení a nejmodernější technologie Quick Corner umístí
obraz přesně tam, kde jej chcete mít.

Vynikající kvalita obrazu
Kompaktní, lehké a snadno nastavitelné projektory řady Epson EB-1900
nabízí neuvěřitelný světelný výstup bílého i barevného světla až 4 000
lumenů. Projektory řady Epson EB-1900 jsou vybaveny osmi režimy barev
a ekologickým režimem lampy, které vyjdou vstříc vašim potřebám.

Flexibilní umístění díky optickému přiblížení (1,6 x)

Snadné ovládání pomocí softwaru EasyMP
Monitor
Nejnovější verze softwaru Epson EasyMP Monitor umožní vašemu IT týmu
ovládat všechny projektory na pracovišti z jediného počítače. Zařízení lze
překonfigurovat a nastavit e-mailové upozornění týkající se preventivní údržby
lamp a filtrů.
Snadná údržba se síťovým monitorováním
a ovládáním

EPSON EB-1830

XGA

EPSON EB-1910

3 500 lm

XGA

4 000 lm

VŠEOBECNÉ PARAMETRY

10 W

PC free

3,4 kg

EPSON EB-1920W

WXGA

4 000 lm

Nízká hlučnost, vysoce výkonné
chlazení: vylepšený vzduchový
filtr udržuje projektor na nízké
teplotě a chrání jej před prachem.

Skutečná a virtuální ochrana: zámek Kensington a ochrana
pomocí hesla plus zamčení a zabezpečení jednotky bezdrátové
sítě LAN.

Vestavěný 10 W reproduktor:
žádná externí zvuková zařízení
nejsou potřeba.

Žádný stres: díky rychlému
spuštění a okamžitému vypnutí
nemusíte na nic čekat.

Rychlé ovládání: díky posuvnému
krytu objektivu a funkci Vypnout A/V
nebude nic rušit pozornost vašeho
publika.
Wi-Fi připojení: ideální pro
prezentace a pro pracovní skupiny
bez nutnosti kabelů.

Otvor předního větráku:
posluchači necítí teplo
unikající z přední části
projektoru.

Dlouhá životnost, nízká spotřeba: jedinečná
zrcadlová lampa E-TORL od společnosti Epson snižuje
na polovinu příkon potřebný k dosažení světelného
výstupu 4 000 lumenů.

Inteligentní funkce
Přídavné zařízení: projektor
je kompatibilní s přídavným
zařízením Epson Visualiser pro
projekci trojrozměrných obrázků,
dokumentů a ilustrací bez potřeby
kopírování či skenování.

Dálkový ovladač s barevnými
tlačítky: díky změněnému designu
jsou nejoblíbenější funkce snadno
dostupné.

Použití několika promítacích ploch
Využití několika promítacích ploch
je výborný způsob zobrazení
složitých tabulek či panoramatických
obrázků. Software Epson EasyMP
Network Presentation umožňuje
představit zároveň až čtyři různé
obrazy a přepínat mezi nimi pomocí
jediného počítače, ke kterému lze
připojit až čtyři projektory.

DOKONALE
PŘENOSNÝ
Stačí, když projektor řady Epson EB‑1900 zapojíte
do zásuvky, vložíte do něj paměťové zařízení USB
a můžete začít. Postavte projektor na místo a během
několika vteřin můžete promítat při jakémkoliv
osvětlení.

Projekce bez
funkce Screen Fit

Projekce
s funkcí
Screen Fit

Pohodlné připojení bez kabelů

Automatické nastavení
Díky jednoduchým funkcím lze projektory Epson EB-1915 a Epson EB-1925W
snadněji nastavit v jakkoliv velké zasedací místnosti, a to i pokud jste v pohybu.
Automatická vertikální i horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení
a automatické zaostření vás zbaví stresu při nastavovaní. A to i tehdy, když se
projektor trochu pohne nebo nesměřuje přímo na plátno.

Inteligentní promítací funkce
Bez ohledu na to, kde pracujete, vám projektory Epson EB-1915 a Epson
EB-1925W nabídnou pokročilé funkce pro snadné připojení nejoblíbenějšího
prezentačního média na trhu.

Bez počítače: můžete si do kapsy
vzít několik prezentací na paměťovém
zařízení USB a promítnout kteroukoliv
z nich podle vlastního výběru.

• Kombinace tří funkcí v jednom zařízení: stačí jediné propojení projektoru
s počítačem přes kabel USB a můžete ovládat obraz, zvuk a postupné
zobrazovaní snímků prezentace – dokonce i v širokoúhlém formátu.
• HDMI: počítačové rozhraní pro digitální zvuk a obraz ve vysoké kvalitě podle
nejmodernějšího standardu se ideálně hodí pro promítání špičkové grafiky
a použití v technických aplikacích pro agentury, architekty a designéry.

Cestujte nalehko
Projektor Epson EB-1900 váži pouhých 3,5 kg a lze jej jednoduše přenášet
v měkkém pouzdru.

EPSON EB-1925W

EPSON EB-1915

XGA

Wi-Fi se zvukem: díky
integrovanému připojení Wi-Fi
můžete vysílat obrázky a zvuk přímo
z počítače do projektoru a jeho
vestavěného reproduktorového
systému.

4 000 lm

WXGA

4 000 lm

VŠEOBECNÉ PARAMETRY

10 W

PC free

3,5 kg

UKAŽTE, ŽE TO
MYSLÍTE VÁŽNÉ
Bez ohledu na to, zda hodláte projektor pevně
nainstalovat nebo jej brát na cesty, řada Epson
EB‑1900 je pro váš podnik tím nejlepším řešením.
Můžete si vybrat až z pěti modelů.
Vše co potřebujete
Projektory řady Epson EB-1900 umožňují řídit obraz, zvuk a dálkové ovládání
s jediným propojením pomocí připojení USB kombinujícího tři funkce. Když
budete chtít něco ukázat, přídavné zařízení Epson Visualiser vám umožní
převzít a promítnout obrázky z knih či listů papíru, jakož i trojrozměrné
předměty. Vestavěný reproduktor je zárukou, že vás bude slyšet. Z důvodu
zajištění optimální flexibility pro obchodní uživatele jsou projektory Epson
EB‑1915 a EB-1925W vybaveny rozhraním HDMI a funkcí bezdrátového
připojení.

Source Futuresource Consulting Ltd.

Technologie 3LCD
Tato jedinečná technologie
společnosti Epson poskytuje
nádhernou kvalitu obrazu s hladkou
reprodukcí v přirozených barvách.

Zazáříte jako profesionálové
S projektorem řady Epson EB-1900 budete zářit v přednáškovém sálu,
konferenční hale i na cestách. Bílý i barevný světelný výstup až 4 000 lumenů
je zárukou, že publikum uvidí, co máte na mysli, a to i v jasném denním světle
nebo při zapnutém osvětlení umožňujícím dělat si poznámky.

Barevný světelný výstup – nová míra posouzení
jasu projektoru
Společnost Epson uvádí mezi technickými údaji rovněž barevný světelný
výstup. Barevný světelný výstup měří schopnost projektoru promítat barvy.
Barevný světelný výstup nabízí uživatelům jednoduchý, přesný a snadný
způsob posouzení kvality barevného výkonu projektoru.

Jas (neboli bílý světelný výstup) udává celkový
tok bílého světla v lumenech promítaný na mřížku
s devíti body

Barevný světelný výstup se určuje pomocí 3 mřížek
s devíti body, na kterých se měří základní barvy –
červená, zelená a modrá

Při výrobě energeticky úsporných
a ekologických projektorů Epson
pamatujeme na budoucnost.
• Snížená spotřeba energie – méně
než 1 W v pohotovostním režimu
• Nebarvený povrch a recyklovatelný
obal
• Vynikající lampy E-TORL
s dlouhou životností a nízkou
spotřebou energie

Nativní rozlišení
Nativní poměr stran
Podporované rozlišení
Výstup bílého světla (jas)*(normální /
ekonomický režim)
Barevný světelný výstup (normální /
ekonomický režim)
PROJEKČNÍ OBJEKTIV
Clonové číslo / Ohnisková
vzdálenost
Poměr přiblížení
Posun
Poměr velikosti obrazu a projekční
vzdálenosti
OCHRANA OBJEKTIVU
LAMPA
Typ / Životnost
OBRAZ
Reprodukce barev
Kontrastný poměr*
Velikost plátna
Korekce lichoběžníkového
zkreslení
VIDEOVSTUPY
Počítač
Video
Jednotka USB flash
Digitální
Epson USB Visualiser
VIDEOVÝSTUPY
Monitor
AUDIOVSTUP
Počítač
Video
Digitální
AUDIOVÝSTUP
Počítač
Ovládání
VESTAVĚNÝ REPRODUKTOR
BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ
POKROČILÉ FUNKCE
SCREEN FIT
ZAOSTŘENÍ
ZABEZPEČENÍ
PŘÍMÉ ZAPNUTÍ / VYPNUTÍ
POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ
Napájecí napětí
Spotřeba se zapnutou lampou
Spotřeba v pohotovostním režimu
PROVOZNÍ TEPLOTA /
NADMOŘSKÁ VÝŠKA
HMOTNOST
ROZMĚRY (D X Š X V)
HLUČNOST VENTILÁTORU
NABÍDKA NA OBRAZOVCE

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY
ZÁRUKA***

4 000 lm / 2 700 lm

XGA (1 024 x 768)
4:3
Do UXGA / 1 080 p
3 500 lm /
2 350 lm
3 500 lm /
2 350 lm

S-Video
10:1
1,62 – 2,61:1

Video

Počítač 1
USB B
LAN

HDMI

Posuvný kryt objektivu k vypnutí A/V
230 W UHE – E-TORL / 2 500 hodin – 3 500 hodin (normální / ekonomický režim)
Plné barvy (16,77 miliónu barev)
2 000:1
30" až 300", 60" plátno : 1,87 – 3,05 m (projekční vzdálenost) – projektory 1925W a 1920W;
60" plátno : 1,97 – 3,21 m (projekční vzdálenost) – projektory EB-1915, EB-1910, EB-1830
Vertikální: ±30° (automatická)
Vertikální: ±30° (automatická)
Horizontální: ±20° (automatická)
2 x 15kolíkový D-sub (RGB), 1 x USB 2.0 typ B
1 x RCA, 1 x S-Video, 2 x komponentní (15kolíkový D-sub)
1 x USB 2.0 typ A
1 x HDMI**
1 x USB 2.0 typ A

Audio vstup
Počítač 2
Audio 1
Audio 2

USB1 (bez počítače)
USB2 (Visualiser)
Audio výstup
Výstup na monitor

Parametry softwaru EasyMP
POKROČILÉ
FUNKCE

Epson EB-1900 Series

1 x 15kolíkový D-Sub

Funkce sledování
sítě

2 x stereo minikonektor
1 x RCA (bílý/červený)
1 x HDMI**

Ovládání projektoru a řízení projektorů
po síti (bezdrátové nebo kabelové síti
LAN): stav napájení monitoru, stav lampy,
doba provozu lampy, chybové informace,
IP adresa; ovládání projektorů Epson
(zapnutí / vypnutí, změna vstupních zdrojů),
e-mailová notifikace, funkce časovače.
Další funkce: SNMP, internetové ovládání,
PJ-linka, ovládání projektoru

FUNKCE PROGRAMU EPSON NETWORK PROJECTION

1 x stereo minikonektor
1 x RS-232C (9kolíkový D-sub), 1 x LAN (RJ45)
10 W
1 x bezdrátová jednotka LAN
Není k dispozici
Rychlé vypnutí, vyhledávání zdroje, 8 režimů barev, funkce vypnutí A/V, pozastavení, e-zoom
Ano
Ne
Automatické zaostření
Ruční zaostření
Zámek, otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, zabezpečení pomocí hesla, zámek
bezdrátové jednotky LAN (projektory EB-1925W a EB-1915)
Ano
100 – 240 V stř. ±10 %, 50/60 Hz
319 W / 237 W (normální / ekonomický režim)
6,8 W (síť vypnutá) / 0,3 W (síť zapnutá) 8,8 W (síť vypnutá) / 0,3 W (síť zapnutá)
5 °C až 35 °C / 0 m až 2 286 m (nad 1 500 m nutno použít režim vysoké nadmořské výšky)
3,5 kg
3,4 kg
Kromě podložek: 257 x 357 x 86 mm
37 dB / 29 dB (normální / ekonomický režim)
34 jazyků: angličtina / francouzština / němčina / italština / španělština / holandština /
portugalština / ruština / švédština / norština / finština / dánština / bulharština / polština /
maďarština / čeština / slovenština / rumunština / chorvatština / slovinština / ukrajinština /
katalánština / řečtina / turečtina / arabština / hebrejština / japonština / zjednodušená čínština /
tradiční čínština / korejština / thajština / indonézština / malajština / vietnamština
3,0 m napájecí kabel, 1,8 m 15-kolíkový D-sub kabel k počítači (zástrčka/zástrčka), 3,0 m kabel
USB typ A/USB typ B, dálkový ovládač s bateriemi, měkké přenosné pouzdro, softwarový balík,
nálepka informující o zabezpečení pomocí hesla, návod k použití
Náhradní lampa ELPLP53 – Vzduchový filtr ELPAF24 - Epson USB Visualiser ELPDC06 – USB
klíč pro rychlé bezdrátové připojení – Přenosné plátno 80": 16:9 (ELPSC21), 16:10 (ELPSC24) –
Mnohostranné plátno: 65"/ 74"/ 80" (ELPSC26)
IEC 60950-1 1. vydaní (označení CE), směrnice EMC (89/336/EHS), nařízení o recyklaci
2 roky na hlavní jednotku / 1 rok resp. 1 000 hodin na lampu

* Na základe normy ISO 21118.
** Len modely EB-1915 a EB-1925W.
*** Záruka není k dispozici ve všech zemích. Chcete-li získat další informace, obraťte se na místního prodejce výrobků Epson.

EB-1900 Series – 1CZ – 12/09

357 mm
RS-232-C

1,75 – 2,42 / 24,0 – 38,2 mm
Optické přiblížení 1,6 x
10:1
15,6:1
1,62 – 2,61:1
1,45 – 2,33:1

7m

Epson EB-1910 Epson EB-1830
0,7" s MLA (x3) polysilikonovou
aktivní maticí TFT

25

Epson EB-1915
Epson EB-1925W Epson EB-1920W
0,7" s MLA (x3)
0,74" s MLA (x3) polysilikonovou aktivní
polysilikonovou
maticí TFT
aktivní maticí TFT
XGA (1 024 x 768) WXGA (1 280 x 800)
4:3
16:10
Do UXGA / 1 080 p Do WSXGA+ / 1 080 p
4 000 lm / 2 700 lm

86 mm

PARAMETRE
Projekční systém (3LCD)

m

ŘADA EPSON EB-1900

ROZMĚRY A PARAMETRY PRODUKTU

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Infolinka: 800 / 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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Kabelové připojení
k síti LAN

EB-1925W/EB-1915: ano (obraz i zvuk);
EB-1920W / EB-1910 / EB-1830: ano
(obraz)

Bezdrátové
připojení

EB-1925W/EB-1915: ano, se zvukem (až
54 Mb/s), součástí dodávky je bezdrátový
modul LAN (802.11a/b/g)

Zabezpečení
(Bezdrátová síť
LAN)

EB-1925W/EB-1915: WEP, WPAPSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(TKIP/AES),
EAP-TLS, PEAP/MS-CHAPv2, EAP-TTLS/
MD5, EAP-TTLS/MS-CHAPv2, PEAP/
MS-CHAPv2, PEAP/GTC, LEAP, EAP-Fast/
MS-CHAPv2, EAP-Fast/GTC

Pokročilé funkce
síťové projekce

EB-1925W/EB-1915: Zobrazení na
několika promítacích plochách (až čtyři
projektory) v systémech Windows 2000
a XP, rychlé bezdrátové připojení, odesílání
filmů (MPEG2, MPEG4, WMV)
EB-1920W/EB-1910/EB-1830: Zobrazení
na několika promítacích plochách (až čtyři
projektory) v systémech Windows 2000
a XP

Displej USB
(vstup USB typ B)

EB-1925W/EB-1915: 3 v 1 (obraz, ovládání
a zvuk)
EB-1920W/EB-1910/EB-1830: 2 v 1 (obraz
a ovládání)

Bez počítače
(vstup USB typ A)

EB-1925W/EB-1915: Obrázky: .bmp /
.jpg / .png / .gif, filmy: .mp4 (video:MPEG4,
MPEG4 AVC, audio: AAC)/ .mpg (video:
MPEG1, MPEG2 / audio: MPEG-1 layer2,
PMC) / .wmv (video: WMV8, WMV9 /
audio: WMA, LPCM) Scénáře prezentace:
.sit (vytvořené aplikacemi Epson)
EB-1920W/EB-1910/EB-1830:
Obrázky: .jpg

Certifikované pro
použití s projekční
funkcí Windows
Vista™ Network

EB-1925W/EB-1915: Pevné nebo
bezdrátové připojení projektoru k počítači
s operačním systémem Windows Vista™
(s výjimkou verze Home Basic)

