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Απολαύστε φωτεινές, ζωντανές εικόνες στο σπίτι ή στο οικιακό γραφείο 
σας με αυτόν τον εύχρηστο προβολέα LCD.

Αυτός ο προβολέας LCD διαθέτει ανάλυση SVGA, ψηφιακό ζουμ και εξίσου υψηλή 
απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού 2.700 lumen. Αυτό σημαίνει ότι οι 
προβαλλόμενες εικόνες είναι ευκρινείς και καθαρές και ότι τα χρώματα είναι τρεις φορές 
πιο φωτεινά1 συγκριτικά με τους προβολείς DLP μονού chip. 

Φωτεινές και ζωντανές εικόνες υψηλής ποιότητας
Αυτός ο προβολέας LCD προβάλλει εύκολα φωτεινές εικόνες με ζωντανά χρώματα για 
ευκρινή και καθαρή εικόνα: ιδανικός για παρουσιάσεις και κινούμενες εικόνες που 
ενισχύονται από το λόγο αντίθεσης 10.000:1. Καθώς διαθέτει είσοδο HDMI, το 
περιεχόμενο εικόνας και ήχου προβάλλεται εύκολα με την ίδια υψηλή ποιότητα που θα 
προσδοκούσατε από τον νούμερο ένα κατασκευαστή προβολέων στον κόσμο2.

Απόδοση έγχρωμου φωτισμού (CLO)
Το CLO αποτελεί σημαντική μέτρηση για την ικανότητα ενός προβολέα να αποδίδει το 
χρώμα. Όπως όλοι οι προβολείς Epson, αυτό το μοντέλο διαθέτει εξίσου υψηλή 
απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού για φωτεινές εικόνες με ζωντανά χρώματα. 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση: www.epson.eu/CLO.

Φιλικός στο χρήστη
Χάρη στο χειροκίνητο ρυθμιστικό keystone - μοναδικό χαρακτηριστικό της Epson - και 
την αυτόματη κατακόρυφη διόρθωση keystone, μπορείτε να ρυθμίσετε τον προβολέα 
εύκολα και γρήγορα. Ανεξάρτητα από τη γωνία στην οποία έχει τοποθετηθεί ο 
προβολέας, μπορείτε εύκολα να ευθυγραμμίζετε την εικόνα για σωστή και ίσια 
προβολή. Με την τεχνολογία Colour Universal Design ο χειρισμός του προβολέα είναι 
ευκολότερος χάρη στα νέα χρώματα της οθόνης LED και τα εικονίδια μενού στον 
πίνακα ελέγχου του.

Ασύρματος προβολέας
Η προαιρετική ασύρματη δυνατότητα διασύνδεσης3 σάς επιτρέπει να προβάλλετε 
εύκολα περιεχόμενο από διάφορες συσκευές χωρίς να απαιτείται ενσύρματη σύνδεση.

Φιλικός προς το περιβάλλον
Ο προβολέας EB-S03 διαθέτει καρτέλα οικονομικών ρυθμίσεων, αυτόματη λειτουργία 
μείωσης φωτισμού λάμπας και χρονοδιακόπτη διακοπής προβολής και σίγασης ήχου. 

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Εξαιρετικά καθαρή προβολή
2.700 lumen απόδοσης λευκού και 
έγχρωμου φωτισμού
Ευκρινείς λεπτομέρειες
SVGA και λόγος αντίθεσης 10.000:1
Εύκολη εγκατάσταση
Αυτόματη κατακόρυφη διόρθωση keystone
Φιλικός προς το περιβάλλον
Καρτέλα οικονομικών ρυθμίσεων και 
λειτουργία μείωσης φωτισμού λάμπας
Προαιρετική ασύρματη λειτουργία
Σύνδεση μέσω πολλών έξυπνων συσκευών



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

IMAGE
Αναπαραγωγή χρωμάτων Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
Colour Light Output 2.700 Lumen- 1.890 Lumen (οικονομική λειτουργία)
White Light Output 2.700 Lumen - 1.890 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012
Πραγματική ανάλυση SVGA, 800 x 600, 4:3
Αναλογία αντίθεσης 10.000 : 1
Λυχνία 200 Watt, 5.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 6.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
Τραπεζοειδής διόρθωση Αυτόματα vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Projection System 3LCD Technology
LCD Panel 0,55 inch

ΦΑΚΌΣ
Λόγος Βεληνεκούς 1,45 - 1,96:1
Μεγέθυνση Digital, Factor: 1,35
Μέγεθος προβολής 30 inches - 350 inches
Ευρυγώνιος φακός/τηλεφακός 
απόστασης προβολής

1,77 m - 2,4 m ( 60 inch screen)

Projection Lens F Number 1,44
Εστιακή απόσταση 16,7 mm
Εστίαση Χειροκίνητα
Offset 8 : 1

CONNECTIVITY
Λειτουργία οθόνης USB 3 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι / Ήχος
Συνδέσεις USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (προαιρετικά), Είσοδος 

VGA, Είσοδος HDMI, Είσοδος Composite, Είσοδος Component, Είσοδος S-Video, Είσοδος RGB, 
Είσοδος ήχου cinch

Epson iProjection App Ad-Hoc / Υποδομή

ADVANCED FEATURES
Ασφάλεια Προστασία Kensington, Security cable hole, Ασφάλεια ασύρματου LAN
3D No

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, Λυχνία: 12 Μήνες ή 1.000 ώρες

Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU V11H556140

Γραμμωτός κωδικός 8715946531243

Τεμάχια 1 Units

Χώρα κατασκευής Κίνα

Μέγεθος παλέτας 78 Τεμάχια

EB-S03

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Τσάντα μεταφοράς
Καλώδιο VGA
Κύρια συσκευή
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
User's Manual Set
Έγγραφα εγγύησης

OPTIONAL ACCESSORIES

Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
Lamp - ELPLP78
V13H010L78
Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
Screen (80" Pantograph 16:10) - ELPSC24
V12H002S24
Screen (80" Multi-Aspect) - ELPSC26
V12H002S26

1.  1Σε σύγκριση με τους κορυφαίους επαγγελματικούς και
εκπαιδευτικούς προβολείς τεχνολογίας DLP μονού chip,
βάσει των στοιχείων της NPD από τον Ιούλιο 2011 έως τον
Ιούνιο 2012. Η φωτεινότητα των χρωμάτων (Απόδοση έγχρωμου
φωτισμού) υπολογίζεται σύμφωνα με το IDMS 15.4. Η
φωτεινότητα των χρωμάτων ποικίλλει ανάλογα με τις
συνθήκες χρήσης. Για περισσότερες πληροφορίες,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.eu/CLO
2.  
3.  2Η έρευνα διεξήχθη από την Futuresource Consulting
Limited από το 2001 έως το 2012.
4.  
5.  3Απαιτείται προαιρετική μονάδα ασύρματου LAN

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
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