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Ciesz się jasnym i wyraźnym obrazem o przekątnej do 300 cali w domu 
oraz w biurze i korzystaj z szerokiego wyboru złączy.

Przyciągnij uwagę całej widowni dzięki wysokiej jakości projektorowi, który pozwala 
wyświetlać jasny obraz o przekątnej 300 cali. Dzięki technologii 3LCD i jasności na 
poziomie 4400 lumenów wyświetlane materiały są widoczne nawet przy włączonym 
oświetleniu w biurze lub domu. Konfiguracja urządzenia jest bardzo prosta, a liczne 
złącza pozwalają szybko rozpocząć prezentację. Konserwację ograniczono do 
minimum dzięki zastosowaniu trwałej lampy.

Doskonalszy obraz
Obraz o przekątnej do 300 cali pozwala widzom skupić się na ważnych szczegółach 
prezentacji. Za sprawą technologii 3LCD wyświetlane materiały są nawet trzykrotnie 
jaśniejsze niż w przypadku konkurencyjnych produktów2 – zarówno podczas 
prezentacji, jak i domowych seansów filmowych. Współczynnik kontrastu o wartości 15 
000:1 zapewnia żywe kolory, wyraziste cienie i głębokie czernie.

Jasność w każdych warunkach
Zapomnij o problemach w jasnych i mocno oświetlonych pomieszczeniach. Dzięki 
jasności na poziomie 4400 lumenów ten wydajny i niedrogi model pozwala uzyskać 
wyjątkowo jasne i kolorowe obrazy o wyraźnych detalach. To zasługa słynnej 
technologii 3LCD firmy Epson, która zapewnia równie wysokie natężenie światła 
białego oraz barwnego. 

Wyjątkowo trwałe rozwiązanie
Wytrzymałe, ekonomiczne i trwałe źródło światła zastosowane w tym modelu pozwala 
wyświetlać materiały codziennie przez sześć lat1.

Niesamowicie prosta konfiguracja
Konfigurowanie projektora jest wyjątkowo łatwe i bezproblemowe. Korekcja geometrii 
pozwala dokładnie skalibrować obraz, a szeroki wybór wejść i wyjść gwarantuje łatwy 
dostęp do materiałów. Urządzenie jest wyposażone w dwa wejścia HDMI (w tym jedno 
MHL), dwa wejścia i jedno wyjście VGA, a także gniazdo RJ45 umożliwiające 
podłączenie do sieci. Opcjonalny adapter ELPAP10 zapewnia także łączność Wi-Fi, 
która pozwala przesyłać obrazy z urządzeń mobilnych za pomocą aplikacji iProjection.

KLUCZOWE CECHY

Spotęguj wrażenia
Skalowalny obraz może mieć przekątną 
nawet 300 cali

Jasny obraz niezależnie od oświetlenia
Natężenie światła białego i barwnego mają 
jednakowy poziom 4400 lumenów

Zaawansowany model w przystępnej 
cenie
Ciesz się znakomitym projektorem XGA

Wyjątkowo trwałe rozwiązanie
Prezentuj materiały codziennie przez sześć 
lat1

Przenośny i łatwy do przygotowania
Suwak korekcji geometrii obrazu ułatwia 
ustawienie
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ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Urządzenie podstawowe
Kabel zasilający
Kabel VGA
Pilot z bateriami
Zacisk przewodu HDMI
Dokumenty gwarancyjne
Skrócona instrukcja uruchomienia
Instrukcja obsługi



OPCJONALNE AKCESORIA

ELPLP96

V13H010L96

Air Filter - ELPAF54

V13H134A54

Wireless LAN Adapter - ELPAP10

V12H731P01

Screen (50" Desktop type) - ELPSC32

V12H002S32

Soft Carry Case - ELPKS70

V12H001K70

Mobile X-Type Screen, 80" (16 : 9) - V12H002S21

V12H002S21

Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)

V12H003B23

Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)

V12H003P13

Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)

V12H003P14
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