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Inteligentny i ultramobilny projektor Full HD 1080p dla klientów 
biznesowych, łączący świetną jakość obrazu, łatwą konfigurację i 
prawdziwą przenośność.

Ten ultramobilny projektor doskonale sprawdza się w przypadku osób, które często się 
przemieszczają i prowadzą prezentacje u klientów. Stanowi najlepsze połączenie 
wyjątkowo niewielkich rozmiarów i lekkiej obudowy, wspaniałej jakości obrazu oraz 
zaawansowanych funkcji. To niezwykłe urządzenie do wyświetlania profesjonalnych 
prezentacji można połączyć za pomocą kabla lub bezprzewodowo oraz szybko i łatwo 
skonfigurować, aby następnie korzystać z szerokiej gamy funkcji.

Niepowtarzalna jakość obrazu
Jednakowo wysokie natężenie światła białego i barwnego wynoszące 3200 lumenów 
oraz technologia 3LCD firmy Epson gwarantują doskonałą jakość obrazu i naturalne 
kolory. Technologia True Colours zapewnia wierne odwzorowanie kolorów, a 
współczynnik kontrastu 10 000:1 sprawia, że obraz jest ostry i wyrazisty.

Łatwa konfiguracja
Automatyczna korekcja geometrii obrazu w poziomie i pionie oraz funkcja dopasowania 
do wielkości ekranu ułatwiają przygotowanie projektora do pracy niemal w każdym 
miejscu. Ultrakrótki rzut umożliwia wyświetlanie dużego obrazu z krótkiej odległości, a 
wylot powietrza skierowany jest do przodu, tak aby wszyscy uczestnicy spotkania mogli 
siedzieć bezpośrednio za projektorem. Po wykryciu sygnału wejściowego projektor 
automatycznie się uruchamia, a funkcja NFC ułatwia łączność z urządzeniami 
mobilnymi dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi.

Bogatsze prezentacje
Gesture Presenter umożliwia sterowanie prezentacją za pomocą gestów 
wykonywanych rękami. Funkcja dzielonego ekranu pozwala wyświetlać obraz z dwóch 
źródeł obok siebie, a lustrzane odbicie ekranu ułatwia udostępnianie treści z urządzeń 
mobilnych. Za pomocą złącza MHL można wyświetlać wysokiej jakości filmy i 
odtwarzać dźwięk z urządzeń mobilnych, jednocześnie je ładując.

KLUCZOWE CECHY

Niepowtarzalna jakość obrazu
Jednakowo wysokie natężenie światła 
białego i barwnego (3200 lumenów)

Gesture Presenter
Możliwość sterowania prezentacją za 
pomocą gestów wykonywanych rękami

Korekcja geometrii obrazu w poziomie i 
pionie
Wyrównywanie slajdów i obrazów oraz 
korekcja zniekształceń

Łączność bezprzewodowa
Łatwe połączenie bezprzewodowe dzięki 
funkcji NFC

Wyjątkowo małe rozmiary i lekka 
obudowa
Mieści się w jednej torbie z laptopem



OPCJONALNE AKCESORIA

Setting Plate - ELPPT01

V12H003D01

Air Filter - ELPAF53

V13H134A53

ELPLP94

V13H010L94

Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)

V12H003B23

Safety Wire - ELPWR01

V12H003W01

EB-1795F

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Kabel zasilający
Pilot z bateriami
Futerał podróżny
Kabel VGA
Oprogramowanie (CD)
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