
Obohaťte své prezentace prostřednictvím snadno nastavitelného 
projektoru Epson EB-925, který přináší mimořádně čistý obraz  
a je vybaven inteligentními funkcemi pro vyšší kvalitu porad.

Dokonalého obrazu v rozlišení XGA lze dosáhnout i za denního světla, a abyste 
umožnili svým posluchačům pohodlně si zapsat poznámky, nemusíte dokonce 
ani zhasínat. Technologie Epson 3LCD a ultravysoký bílý i barevný světelný výstup 
v hodnotě 3 500 lumenů zajistí výjimečnou čistotu obrazu za jakýchkoli podmínek.

Užitečné funkce, kterými je projektor EB-925 vybaven, přispívají k vyšší efektivitě 
prezentací. Výkonný integrovaný 16W reproduktor dává posluchačům čistý, 
nerušený poslech a praktický je i vstup pro mikrofon. Připojíte-li k projektoru 
vizualizér Epson ELP-DC06, můžete na velké projekční ploše sdílet trojrozměrné 
předměty. Prezentační funkce softwaru EasyMP vám také umožní projekci snímků 
přímo z USB paměťové jednotky, fotoaparátu nebo přenosného pevného disku.

Instalace projektoru EB-925 je snadná bez ohledu na uspořádání místnosti. 
Dokonce i v případech, kdy je projektor proti projekční ploše umístěn v úhlu, 
můžete obraz rychle vyrovnat použitím funkcí automatické vertikální a manuální 
horizontální korekce lichoběžníkového zkreslení a 1,6násobný zoom přidává 
projektoru na flexibilitě.

Pokročilé síťové funkce Epson EasyMP vám umožní snadno ovládat a 
monitorovat projektory v rámci organizace. Prostřednictvím vstupu LAN lze vysílat 
obraz a zvuk po místní síti. Pro úsporu času i práce lze úpravy nastavení, jako 
například časy zapnutí a vypnutí projektorů, provádět z jediného místa v síti. 

Projektor Epson EB-925 

3500 lm

Volitelně

16 W

Zařízení  
3 v 1

USB zobrazení

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

•	Technologie	Epson	3LCD	zajišťuje	
výjimečnou kvalitu obrazu

•	Připojení	HDMI

•		Snadné	nastavení

•		1,6násobný	zoom

•	Volitelné	bezdrátové	připojení

•	Funkce	EasyMP	pro	síťovou	správu	

DATOVÝ LIST



TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU
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PROJEKČNÍ	TECHNOLOGIE
LCD panel

Technologie 3LCD
3 x 0,63palcový D7 s MLA

ROZLIŠENÍ XGA – 1 024 x 768 (poměr stran 4:3)
Až 1 080p

BÍLÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP *  
normální/úsporný režim

 
3 500/2 450 lumenů

BAREVNÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP *  
normální/úsporný režim

 
3 500/2 450 lumenů

KONTRAST 2 000:1

Velikost projekční plochy 30 až 300 palců

Projekční vzdálenost 60palcová projekční plocha: 1,69-2,75 m

Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti 1,38–2,24:1

Poměr zoomu Optický x1,6

KOREKCE	LICHOBĚŽNÍKOVÉHO	ZKRESLENÍ Automatická vertikální ±30 °, manuální horizontální ±30 °

TYP OBJEKTIVU
Clonové číslo
Ohnisková vzdálenost
Posun
Zaostřování

1,51–1,99
18,2–29,2 mm
8,6:1
Ruční zaostření

LAMPA
Životnost	(normální/úsporný	režim)	
Typ

4 000/6 000 hodin
230W	UHE	E-TORL

MOŽNOSTI	PŘIPOJENÍ
Video vstup
Audio vstup
Vstup pro počítač
Vstup pro ovládání
Vstup pro paměťové zařízení USB
Vstup pro USB vizualizér Epson
Výstup pro počítač
Audio výstup
Vstup mikrofonu
Bezdrátové připojení

1	x	RCA,	1	x	S-Video,	2	x	komponentní	(přes	D-sub	15-pin),	1	x	HDMI
2	x	stereo	minikonektor,	1	x	RCA,	1	x	HDMI,	1	x	USB	2.0	typu	B
2	x	D-sub	15-pin	(RGB),	1	x	USB	2.0	typu	B,	1	x	HDMI
1 x RJ-45, 1 x RS-232, 1 x USB 2.0 typu B
1 x USB 2.0 typu A
Kompatibilní s ELPDC06
1 x D-sub 15-pin (RGB)
1 x stereo minikonektor
1 x stereo minikonektor
1 x volitelná bezdrátová LAN jednotka (802.11 b/g/n)

POKROČILÉ	FUNKCE
Zabezpečení

Provoz

Funkce	EasyMP
Zobrazení

 
Zámek a otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington, ochrana heslem,  
zámek bezdrátové LAN jednotky
Přímé zapnutí/vypnutí, okamžité vypnutí, přepínač pro pozastavení prezentace, 
zobrazení USB 3 v 1
EasyMP	Network	Projection,	EasyMP	Network	&	Control,	EasyMP	PC-Free	
8 barevných režimů

JAZYKY 35 jazyků, které zahrnují: angličtinu / francouzštinu / němčinu / italštinu / španělštinu /  
holandštinu / portugalštinu / ruštinu / švédštinu / norštinu / finštinu / dánštinu / 
bulharštinu / polštinu / maďarštinu / češtinu / slovenštinu / rumunštinu / chorvatštinu /  
slovinštinu / ukrajinštinu / katalánštinu / řečtinu / turečtinu / arabštinu / hebrejštinu

HLUČNOST	(normální/úsporný	režim) 37/29 dB

ZVUK 1 x 16 W reproduktor

HMOTNOST 3,4 kg

ROZMĚRY	(Š x H x V) 345 x 263 x 93 mm 

PŘÍKON
Normální/úsporný režim
Pohotovostní režim

337/252 W
0,39 W

ZÁRUKA 2 roky na hlavní jednotku, 1 rok na lampu

* Měření podle normy ISO 21118

LOGISTICKÉ INFORMACE O VÝROBKU

MODEL PROJEKTORU EB-925

KÓD SKU  

ČÁROVÝ KÓD  

CO NAJDETE V BALENÍ Projektor, napájecí kabel, kabel k počítači, dálkové ovládání a baterie,  
dodávaný software, samolepku „Chráněno heslem“, uživatelskou příručku

HRUBÁ	HMOTNOST  

ROZMĚRY OBALU (D x Š x V)  

Epson EB-925

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

•	 Měkké	přepravní	pouzdro
   (ELPKS64)

•	 Náhradní	lampa
   (ELPLP61)

•	 Sada	vzduchových	filtrů
	 		 (ELPAF29)

•	 Bezdrátová	LAN	jednotka
   (ELPAP07)

•	 USB	klíč	pro	rychlé	bezdrátové	připojení
   (ELPAP08)

•	 USB	vizualizér	Epson
   (ELPDC06)

Prostřednictvím vizualizéru ELP-DC06 můžete sdílet  
trojrozměrné předměty 

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.


	Soft Carry Case: V12H001K64
	Spare Lamp: V13H010L61
	Air Filter Set: V13H134A29
	Wireless LAN Unit: V12H418P13
	Quick Wireless USB Key: V12H005M08
	Epson USB Visualiser: V12H321003
	SKU Code: V11H389040
	Barcode: 8715946478012
	Gross Weight: 5,06 kg
	Carton Dimensions (L x W x H): 358 x 486 x 170 mm


