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Vynikající projekce i v tûch nejnároãnûj‰ích
podmínkách

S projektorem Epson EMP-6110 si mÛÏete b˘t jisti
mimoﬁádnou kvalitou obrazu a bezproblémov˘m provozem
i v tom nejnároãnûj‰ím prostﬁedí.
Displej LCD

Kvalitní, spolehlivá projekce
Bez ohledu na to kde jste, a jsou to továrny, dílny a kluby nebo
divadla, pﬁedná‰kové sály nebo sportovní arény, robustní
projektor Epson EMP-6110 vám pokaÏdé zajistí mimoﬁádnou
kvalitu a v˘kon. Z dÛvodu zaji‰tûní del‰í Ïivotnosti je projektor
vybaven neprody‰nû uzavﬁenou skﬁíní a je umoÏnûn pﬁístup
pouze ãistého vzduchu, kter˘ prochází vysoce úãinn˘m
elektrostatick˘m vzduchov˘m filtrem zaji‰ujícím ochlazování.

Pﬁívod
vzduchu

Ventilátor

Filtr
V˘vod vzduchu
Ventilátor

Inovativní, jednoduchá údrÏba filtru
V pra‰ném nebo zakouﬁeném prostﬁedí je vzduchov˘ filtr nutn˘.
Speciálnû navrÏen˘ elektrostaticky nabíjen˘ filtr je vysoce
odoln˘, takÏe nabízí del‰í Ïivotnost. Na‰e jedineãná funkce vás
upozorní na nutnost ãi‰tûní, která se zobrazí na projekãní plo‰e
a dokáÏe zavãas zjistit, Ïe je filtr zneãi‰tûn˘ a upozornit na tuto
skuteãnost uÏivatele. Filtr lze snadno vyjmout, protoÏe na boku
projektoru je jen jeden vûtrací vstupní otvor.

Time to clean the air filter
Clean or replace the air filter.

Lampa

Zpráva s upozornûním
(anglická verze)

Pﬁi ãi‰tûní staãí vyjmout prachov˘ filtr a prach vysát nebo vytﬁepat.

Flexibilní monitorování a ﬁízení
Projektor Epson EMP-6110 je vybaven síov˘m rozhraním pro
snadné monitorování a ﬁízení. Software Epson EMP Monitor™
umoÏÀuje vzdálenou konfiguraci a ovládání projektoru
prostﬁednictvím sítû. MÛÏete dokonce nastavit e-mailové
upozornûní na vnitﬁní teplotu projektoru nebo stav filtru, aby
nedocházelo k problémÛm, které by mohly naru‰it va‰e dÛleÏité
prezentace.

Ideální pro montáÏ na strop
Díky rozsáhl˘m moÏnostem pﬁipojení, síové
správû, funkcím zabezpeãení a snadné
údrÏbû je projektor Epson EMP-6110 ideální
pro montáÏ na strop.
Snadno vymûnitelná lampa i pﬁi
montáÏi na strop.

Robustní a spolehliv˘ pro vysok˘ v˘kon
v nároãn˘ch prostﬁedích
• Vynikající kvalita obrazu v jak˘chkoli svûteln˘ch
podmínkách a v místnosti jakékoli velikosti
s 3500 ANSI lumeny a rozli‰ením XGA.
• Jasné, pﬁirozené barvy díky technologii 3LCD
spoleãnosti Epson.

• Nízké celkové provozní náklady – Ïivotnost lampy
aÏ 4000 hodin (ekonomick˘ reÏim). Dodáván
s pﬁíslu‰enstvím, vãetnû úchytu na strop, náhradní
lampy a náhradního filtru.
• Pokroãilé vzdálené monitorování a ﬁízení ze sítû
pomocí funkce Epson EMP Monitor™.

• Funguje i v tûch nejnároãnûj‰ích podmínkách –
prachotûsná skﬁíÀ a vysoce úãinn˘ elektrostatick˘ filtr.

XGA

3500lm

7.0kg

Závûrka pro ochranu
zoomu a systému
ostﬁení

Vysoce úãinn˘ filtr
zabraÀuje vniknutí
prachu a zaji‰Èuje
ãist˘ a jasn˘ obraz.

âistiteln˘ sklenûn˘ kryt
chrání objektiv pﬁed
po‰kozením a zhor‰ením
kvality projekce zpÛsobené
kouﬁem nebo prachem.

Ekologick˘ a ekonomick˘
Projektor Epson EMP-6110 nabízí nízké celkové provozní
náklady. Îivotnost lampy 3 500 hodin provozu v reÏimu
s vysok˘m jasem (3 500 lumenÛ ANSI) je nepﬁekonatelná.
Funkce zabraÀující vniknutí prachu a kouﬁe chrání systém
a zaji‰ují del‰í Ïivotnost v jak˘chkoli podmínkách. Projektor
je dodáván dokonce se speciální sadou pﬁíslu‰enství, která
zahrnuje stropní úchyt, náhradní lampu a prachov˘ filtr, takÏe
máte v‰e, co potﬁebujete pro dlouh˘ bezproblémov˘ provoz.

*Poﬁizovací a provozní náklady
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Pohled zezadu
Velikost projekãní plochy a projekãní vzdálenost
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X (velikost a rozmûry
projekãní plochy)
61 cm x 46 cm
24.0" x 18.1"
cm x 61 cm
40" / 81
31.9" x 24.0"
cm x 90 cm
60" / 120
47.2" x 35.4"
160 cm x 120 cm
80" / 63.0" x 47.2"
200 cm x 150 cm
100" / 78.7" x 59.1"
410 cm x 300 cm
200" / 161.4" x 118.1"

30" /
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Epson Deutschland GmbH
Organizaãní sloÏka
Slavíãkova 1a
638 00 Brno
âeská republika

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

EPSON® je registrovaná ochranná známka spoleãnosti SEIKO EPSON® CORPORATION. V‰echny dal‰í názvy produktÛ a spoleãností
jsou pouÏity pouze k identifikaãním úãelÛm a mohou b˘t obchodními znaãkami nebo registrovan˘mi obchodními znaãkami v˘hradních
vlastníkÛ. S v˘hradou pﬁípadné chyby mohou b˘t údaje zmûnûny bez pﬁedchozího upozornûní.

610 cm x 460 cm
240.2" x 181.1"

Nejkrat‰í (‰iroké Nejdel‰í (Tele)
ohnisko)

Y (cm / palce)
83 / 33
139 / 55

Svislá
vzdálenost od
stﬁedu objektivu
k dolní ãásti
projekãní plochy

Z (cm / palce)
4 / 1.6

114 / 45

189 / 74

174 / 69

287 / 113

8 / 3.3

235 / 93

386 / 152

11 / 4.4

296 / 117

484 / 191

14 / 5.5

601 / 237

977 / 385

28 / 10.9

906 / 357

1469 / 578

42 / 16.4

6 / 2.2

