
DATOVÝ LIST

Nové prachuvzdorné projektory EB-D6155W a EB-D6250 vám 
umožní bez problémů si vychutnat velmi kvalitní prezentace  
v náročném prostředí.

Tyto výkonné projektory jsou určeny k použití v extrémních podmínkách. Jedná 
se o ideální řešení pro organizace, které sídlí v prašných a písčitých lokalitách. 
Projektory jsou rovněž vhodné k veřejné projekci ve velkých uzavřených 
prostorách, jako jsou například tovární haly, kluby, arény, vzdělávací zařízení  
a kostely.

Systém uzavírání odvodu vzduchu automaticky zavírá klapku výstupu vzduchu  
v době nečinnosti projektoru; další ochranu před působením vnějšího prostředí 
poskytuje skleněné pouzdro optického motoru. Elektrostatický filtr, který vydrží  
až 10.000 hodin provozu, i snadno přístupná lampa E-TORL se životností až  
4.000 hodin zaručují nízké nároky na údržbu, čímž jsou omezeny i celkové 
náklady na vlastnictví.

Bílý i barevný světelný výstup projektoru EB-D6155W dosahuje hodnoty až  
3500 lumenů a rozlišení WXGA (1280 × 800) v kombinaci s technologií 3LCD 
poskytuje širokoúhlý obraz špičkové kvality. Projektor EB-D6250 nabízí světelný 
výkon o hodnotě až 4000 lumenů a obrazovou projekci v rozlišení XGA  
(1024 × 768). Oba projektory jsou vybaveny vysoce výkonným integrovaným  
5W reproduktorem a vstupem HDMI, které se postarají o velmi kvalitní digitální 
obraz a ozvučení prostřednictvím jediného kabelu.

Obsluhu projektorů usnadňuje řada pokročilých funkcí pro snadnou instalaci, 
možnost využití různých vstupů, funkce rozdělení projekční plochy a volitelné 
rozhraní Wi-Fi. Prezentace můžete také oživit pomocí přímého připojení 
projektoru k dokumentární kameře ELP-DC06, takže budete moci zobrazit detaily 
různých předmětů.

5W

Epson EB-D6155W & EB-D6250

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

•  Elektrostatický prachový filtr

•  Automatická klapka odvodu vzduchu

•  Připojení HDMI

•  Vysoký barevný světelný výstup

•  Volitelné bezdrátové připojení

Wi-Fi
Volitelně
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TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU
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EB-D6155W EB-D6250

PROJEKČNÍ TECHNOLOGIE Technologie 3LCD

LCD panel 0,59 palce (15 mm) s MLA (D8) 0,63 palce (16 mm) s MLA (D7)

ROZLIŠENÍ WXGA – 1280 × 800 (poměr stran 16:10) XGA – 1024 × 768 (poměr stran 4:3)

BÍLÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP  
normální/ekonomický 3500 / 2800 lm 4000 / 3200 lm

BAREVNÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP 3500 lm 4000 lm

KONTRAST 2000:1

PROJEKČNÍ PLOCHA
Velikost (zoom: wide)
Velikost (zoom: tele)
Projekční vzdálenost

29 – 280 palců (0,84 – 8,44 m)
29 – 280 palců (1,39 – 13,70 m)

0,84 až 8,44 m

30 – 300 palců (0,82 – 8,53 m)
30 – 300 palců (1,35 – 13,85 m)

0,82 až 8,53 m

POMĚR VELIKOSTI OBRAZU A 
PROJEKČNÍ VZDÁLENOSTI 1,38 (Zoom: Wide), 2,24 (Zoom: Tele)

POMĚR PŘIBLÍŽENÍ 1 – 1,6

KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO 
ZKRESLENÍ

 
Manuální vertikální a horizontální ± 30°

TYP OBJEKTIVU
Clonové číslo
Ohnisková vzdálenost
Posun
Zaostřování

1,51 – 1,99
18 – 29 mm

10:0
Ruční 

1,51 – 1,99
18 – 29 mm

8,6:1
Ruční

LAMPA
Životnost (normální/ekonomický režim)
Typ

3.000 / 4.000 hodin
275 W UHE (E-TORL)

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Video vstup
Audio vstup
Vstup z počítače
Vstup pro ovládání
Vstup pro paměťové zařízení USB
Vstup pro USB vizualizér Epson
Výstup do počítače
Audio výstup 

1× RCA, 1× S-Video, 2× komponentní (15kolíkový konektor D-sub), 1× HDMI
2× stereofonní konektor mini-jack

2x komponentni (15kolikový konektor D-sub), 1 x HDMI
1× RS-232C (9kolíkový konektor D-sub), 1× LAN (RJ45)

1× USB 2.0 typu A
1× USB 2.0 typu A

1× 15kolíkový konektor D-sub
1× stereofonní konektor mini-jack

POKROČILÉ FUNKCE
Zabezpečení
Provoz
Funkce EasyMP

Vzduchový filtr

Zámek a otvor pro bezpečnostní kabel, zámek Kensington
Přímé zapnutí a vypnutí, okamžité vypnutí

EasyMP Network Projection, EasyMP Project and Control, EasyMP Slideshow,  
EasyMP Quick Wireless Connection

Vysoce účinný vzduchový filtr

JAZYKY Angličtina / francouzština / němčina / italština / španělština / katalánština / portugalština 
/ zjednodušená čínština / tradiční čínština / holandština / dánština / polština / 

maďarština / čeština / rumunština / slovenština / norština / švédština / finština / ruština  
/ ukrajinština / řečtina / turečtina / arabština / chorvatština / slovenština / bulharština / hebrejština

HLUČNOST  
(normální/ekonomický režim) 39 dB / 33 dB

ZVUK 5W reproduktor

HMOTNOST Přibližně 9,7 lb / 4,4 kg

ROZMĚRY (Š×H×V) 450 × 274 × 114 mm

PŘÍKON
Normální/ekonomický režim
Pohotovostní režim

380 W / 311 W
0,38 W

ZÁRUKA 2 roky na hlavní jednotku; 1 rok na lampu
 

LOGISTICKÉ INFORMACE O VÝROBKU

MODEL PROJEKTORU EB-D6155W EB-D6250

KÓD SKLADOVÉ JEDNOTKY   

ČÁROVÝ KÓD   

OBSAH BALENÍ Napájecí kabel, kabel k počítači, dálkový ovladač a 
baterie, samolepka „Zabezpečeno heslem“, sada 
uživatelských příruček

HRUBÁ HMOTNOST 7,62 kg

ROZMĚRY KARTÓNOVÉ KRABICE 
(D×Š×V)

 
545 × 496 × 263 mm

Epson EB-D6155W & EB-D6250

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

•  Náhradní lampa 
V13H010L64 (ELPLP64)

•  Vzduchový filtr 
V13H134A30  (ELPAF30)

•  Dokumentární kamera s konektorem 
USB 
V12H321003 (ELPDC06)

•  Stropní držák 
V12H003B23 (ELPMB23)

•  Prodlužovací stropní tyč 450 mm 
V12H003P13 (ELPFP13)

•  Jednotka bezdrátové sítě LAN 
V12H418P13 (ELPAP07)

•  Klíč USB pro rychlé bezdrátové připojení 
V12H005M08 (ELPAP08)

Projektor EB-D6250 se systémem zavírání  
ventilačního otvoru

OTEVŘENÝ ventilační otvor

ZAVŘENÝ ventilační otvor

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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