
PŘÍRUČKA K PRODUKTU

Cenová dostupnost, nízká hmotnost a skvělá funkčnost jsou 
kombinací vlastností, které činí tento projektor ideálním pro 
každou zasedací místnost.

Nechte rozsvíceno, aby si posluchači mohli pohodlně zapisovat poznámky. Tato 
řada projektorů kombinuje vysoký bílý a barevný světelný výstup (CLO) 2 600 
lumenů s technologií 3LCD a přináší tak vynikající kvalitu obrazu, přirozené barvy  
a jas. 

Přístroj je vhodný dokonce i pro nejmenší zasedací místnosti, protože uživatelé 
mohou promítat velké obrazy z krátké vzdálenosti a pomocí manuální i 
automatické vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení také snadno vyrovnávat 
obraz (slidy) a snižovat zkreslení.

Čas nutný k uvedení do provozu je díky funkcím rychlého spuštění a okamžitého 
vypnutí minimální. Protože váží pouhé 2,3 kg, lze jej mezi zasedacími místnostmi 
snadno přenášet. Výjimečnou hodnotou, kterou projektor přináší, jsou nízké 
provozní náklady díky lampě E-TORL, která vydrží 5 000 hodin provozu.

Pro usnadnění obsluhy lze zobrazovat snímky a ovládat myš z PC nebo MAC 
prostřednictvím samostatného kabelu USB. Eventuálně můžete nechat svůj 
počítač doma a cestovat tak nalehko díky podpoře paměťových zařízení USB 
flash. Prostřednictvím HDMI vstupu si můžete vychutnat také dokonalejší zvuk  
a obraz.
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VsTUP

HDMI
Audiovstup

S-Video
Kompozitní video

USB typ AUSB typ B

Počítač / komponentní video

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

•  Prohlížeč obrázků z jednotky USB flash

•  Digitální vstup HDMI

•  Automatická vertikální korekce 
lichoběžníkového zkreslení

•  Lampa E-TORL s dlouhou životností 
5 000 hodin 

Epson EB-X10



PROJEKČNÍ TECHNOLOGIE Technologie 3LCD
0,55 palce s MLA

ROZLIŠENÍ XGA – 1 024 x 768 (poměr stran 4/3)
Až 1080p

SVĚTELNÝ TOK BÍLÉHO SVĚTLA*
Normální / ekonomický režim 2 600 / 2 040 lumenů

SVĚTELNÝ TOK BAREVNÉHO SVĚTLA*
Normální / ekonomický režim 2 600 / 2 040 lumenů

KONTRAST 2 000:1

VELIKOST OBRAZU 83,82 cm až 762,00 cm
60palcová (152,4 cm) projekční plocha: 1,80 – 2,17 m (projekční vzdálenost)

POMĚR VELIKOSTI OBRAZU A 
PROJEKČNÍ VZDÁLENOSTI

1,48 – 1,77:1

POMĚR ZOOMU Optický zoom 1 – 1,2

KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO 
ZKRESLENÍ 

Automatická, vertikální ± 30°

TYP OBJEKTIVU
Clonové číslo
Ohnisková vzdálenost
Posun

1,58 – 1,72
16,9 – 20,28 mm
8:1

LAMPA
Životnost (normální / ekonomický režim) 
Typ

4 000 / 5 000 hodin
200 W UHE E-TORL (ELPLP58)

VIDEOVSTUP 
Počítač
Video
Jednotka USB flash
Digitální

1 x 15-pin D-Sub konektor, 1 x USB 2.0 typ B
1 x RCA, 1 x S-Video, 1 x komponentní (15-pin D-Sub konektor)
1 x USB 2.0 typ A
1 x HDMI

AUDIOVSTUP
Počítač 
Video
Digitální 

1 x RCA (bílý/červený)
1 x RCA (bílý/červený)
1 x HDMI

POKROČILÉ FUNKCE
Zabezpečení

Provoz

Obrazovka

 
Zámek a otvor pro bezpečnostní kabel, otvor pro zámek Kensington, ochrana 
heslem, zámek kláves, logo uživatele
 Přímé zapnutí, okamžité vypnutí, rychlé spuštění, vyhledávání zdroje, prohlížeč 
JPEG, zobrazení USB 2 v 1 (Win a Mac), snadná výměna lampy a vzduchového filtru
8 režimů barev, e-zoom, funkce vypnutí A/V, pozastavení, nápověda

JAZYKY 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 / hindština / japonština / zjednodušená čínština / tradiční čínština / 
korejština / thajština / indonézština / malajština / vietnamština

ÚROVEŇ HLUKU 
Normální / ekonomický režim 37 dB / 29 dB

ZVUK 1 x 1 Watt

HMOTNOST 2,3 kg

ROZMĚRY 228 x 295 x 77 mm

PŘÍKON
Normální / ekonomický režim
Pohotovostní režim

265 W / 220 W
0,4 W

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY IEC 60950-1 1. vydání (značení CE)
Směrnice EMC (89/336/EEC)
Recyklační směrnice

ZÁRUKA 2 roky na hlavní jednotku, 1 rok na lampu

TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

Epson EB-X10

* Měření podle normy IsO 21118

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

•  Náhradní lampa (ELPL58)
•  Sada vzduchových filtrů (ELPAF25)
•  80palcové přenosné plátno 16:9 

(ELPSC21)
•  80palcové vytahovací plátno 16:10 

(ELPSC24)
•  Víceformátové plátno 165/188/203 cm 

(ELPSC26)
•  Epson USB Visualiser (ELPDC06)
•  Stropní instalace (ELPMB23)
•  Prodlužovací stropní tyč 450 mm 

(ELPFP13)
•  Prodlužovací stropní tyč 700 mm 

(ELPFP14)

OBSAH BALENÍ

•  Napájecí kabel 1,8 m
•  Kabel k počítači 1,8 m
•  Kabel USB 1,8 m
•  Dálkový ovladač s bateriemi
•  Měkké přepravní pouzdro
•  Nálepka „Zabezpečení heslem“
•  Sada uživatelských příruček
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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.


