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EB-S31

Φορητός βιντεοπροβολέας υψηλής ποιότητας για το σπίτι και το
γραφείο με τεχνολογία 3LCD, ανάλυση SVGA και ευέλικτες, εύχρηστες
λειτουργίες
Όλη η οικογένεια θα απολαύσει αυτόν τον ευέλικτο βιντεοπροβολέα υψηλής ποιότητας.
Είτε παρακολουθείτε ταινίες και οικογενειακές φωτογραφίες στη μεγάλη οθόνη είτε
κάνετε ευκρινείς και καθαρές παρουσιάσεις, ο κομψός βιντεοπροβολέας EB-S31 είναι
ιδανικός τόσο για το σπίτι, όσο και το γραφείο. Με εύκολη μεταφορά και εγκατάσταση,
οι χρήστες μπορούν να ξεκινήσουν άμεσα να παρακολουθούν περιεχόμενο εξαιρετικής
ποιότητας.
15 χρόνια ψυχαγωγίας
Με μεγάλη διάρκεια ζωής λάμπας και φίλτρου, ακόμα και αν χρησιμοποιείτε το
βιντεοπροβολέα για να παρακολουθείτε μια ταινία κάθε ημέρα, θα περάσουν 15 χρόνια
μέχρι να χρειαστούν αντικατάσταση1.
Φωτεινές εικόνες υψηλής ποιότητας
Απολαύστε εικόνες εξαιρετικής ποιότητας με τρεις φορές φωτεινότερα χρώματα σε
σχέση με τα κορυφαία προϊόντα του ανταγωνισμού2, χάρη στην τεχνολογία 3LCD και
την υψηλή απόδοση λευκής και έγχρωμης εικόνας. Προβάλετε το περιεχόμενό σας
όπως ποτέ πριν και ξεχωρίστε την παραμικρή λεπτομέρεια με ευκρινείς και καθαρές
μαύρες αποχρώσεις που δημιουργούν σκιάσεις υψηλής ευκρίνειας. Kαι όλα αυτά χάρη
στο λόγο αντίθεσης 15.000:1.
Η μεγάλη εικόνα
Με δυνατότητα λήψης περιεχομένου από μια μεγάλη ποικιλία πηγών και προβολής σε
μεγέθη έως και 300 ίντσες, ο EB-S31 χρησιμοποιεί μία είσοδο HDMI για μετάδοση
περιεχομένου ψηφιακού βίντεο και ήχου υψηλής ποιότητας από τους χρήστες.
Μπορείτε ακόμα και να προβάλετε φωτογραφίες και έγγραφα απευθείας μέσω
smartphone ή tablet με την εφαρμογή iProjection της Epson3.
Συμπεριλαμβάνονται όλα όσα χρειάζεστε για εύκολη εγκατάσταση
Συμπεριλαμβάνεται μια θήκη μεταφοράς για να μετακινείτε τον βιντεοπροβολέα μεταξύ
δωματίων. Χάρη στην οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, μπορείτε να
εγκαταστήσετε τον βιντεοπροβολέα σε διάφορα σημεία, χωρίς να παραμορφώνεται η
εικόνα.
Χαρακτηριστικά φιλικά προς το περιβάλλον
Ο EB-S31 εξοικονομεί ενέργεια τροποποιώντας την ισχύ της λάμπας ανάλογα με το
περιεχόμενο που προβάλει, ενώ η λειτουργία Eco βοηθάει στη μείωση της
κατανάλωσης ισχύος και στην επέκταση της διάρκειας ζωής της λάμπας.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ
Φωτεινές εικόνες υψηλής ποιότητας
Τεχνολογία 3LCD και εξίσου υψηλή
απόδοση λευκής και έγχρωμης εικόνας
Λόγος αντίθεσης 15.000:1
Βαθιές, πλούσιες μαύρες αποχρώσεις και
έντονες σκιές
Απολαύστε την εμπειρία της μεγάλης
οθόνης
Μέγεθος οθόνης έως 300 ίντσες
15 χρόνια αγαπημένου περιεχομένου1
10.000 ώρες διάρκεια ζωής λάμπας και
φίλτρου
Ευέλικτος και πολυλειτουργικός έλεγχος
Προβάλετε από μια μεγάλη ποικιλία πηγών
με HDMI και δυνατότητα διασύνδεσης με
κινητές συσκευές

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Projection System

3LCD Technology

LCD Panel

0,55 inch with D7

IMAGE
Colour Light Output

3.200 Lumen- 2.240 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO IDMS15.4

White Light Output

3.200 Lumen - 2.240 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012

Πραγματική ανάλυση

SVGA, 800 x 600, 4:3

Αναλογία αντίθεσης

15.000 : 1

Λυχνία

200 Watt, 5.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 10.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)

Τραπεζοειδής διόρθωση

Αυτόματα vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °

Αναπαραγωγή χρωμάτων

Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

Aspect Ratio

4:3

Επεξεργασία βίντεο

10 Bit

ΦΑΚΌΣ
Λόγος Βεληνεκούς

1,45 - 1,96:1

Μεγέθυνση

Digital, Factor: 1,35

Μέγεθος προβολής

30 inches - 350 inches

Ευρυγώνιος φακός/τηλεφακός 1,77 m - 2,4 m ( 60 inch screen)
απόστασης προβολής
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 S-Video, Είσοδος ήχου cinch

Epson iProjection App

Ad-Hoc / Υποδομή

ADVANCED FEATURES
Ασφάλεια

Προστασία Kensington, Padlock, Security cable hole, Κλείδωμα μονάδας ασύρματου LAN,
Ασφάλεια ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης

3D

No

Χαρακτηριστικά

AV Mute Slide, Ενσωματωμένο ηχείο, Ψηφιακό ζουμ, Direct Power on/off, Συμβατότητα με κάμερα
εγγράφων, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Λάμπες με μεγάλη διάρκεια ζωής,
Προβολή μέσω δικτύου, Λειτουργία αντιγραφής OSD, Χωρίς PC, Λειτουργία Split-Screen,
Δυνατότητα ασύρματου LAN, Ρύθμιση του iProjecton με κωδικό QR

Τρόποι λειτουργίας χρώματος Πίνακας, Κινηματογράφος, Δυναμικά, Παρουσίαση, sRGB
ΓΕΝΙΚΆ
Κατανάλωση ενέργειας

277 Watt, 207 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,26 Watt (σε Standby)

Διαστάσεις

297 x 234 x 77 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)

Βάρος

2,4 kg

Επίπεδο θορύβου

Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)

Περιεχόμενο λογισμικό

EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection

Ηχεία

2 Watt

Colour

White

ΆΛΛΑ
Εγγύηση

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

EB-S31
ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ
Τσάντα μεταφοράς
Καλώδιο VGA
Κύρια συσκευή
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
Καλώδιο USB
User's Manual Set
Έγγραφα εγγύησης

OPTIONAL ACCESSORIES

EB-S31

Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29
V13H010L88
Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
Screen (80" Pantograph 16:10) - ELPSC24
V12H002S24
Screen (80" Multi-Aspect) - ELPSC26
V12H002S26

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ
SKU

V11H719040

Γραμμωτός κωδικός

8715946552170

Διαστάσεις μεμονωμένης συσκευασίας

350 x 355 x 160 mm

Carton Weight

3,88 kg

Τεμάχια

1 Units

Χώρα κατασκευής

Φιλιππίνες

Μέγεθος παλέτας

78 Τεμάχια (6 x 13)

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 210-8099499
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr
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

1. - Βάσει διάρκειας φιλμ 105 λεπτών όταν ο
βιντεοπροβολέας βρίσκεται σε λειτουργία Eco. 10.000 ώρες
διάρκεια ζωής λάμπας και φίλτρου.
2. - Σε σύγκριση με τους κορυφαίους επαγγελματικούς και
εκπαιδευτικούς βιντεοπροβολείς τεχνολογίας DLP μονού
chip, σύμφωνα με τα στοιχεία της NPD από τον Ιούλιο του
2011 μέχρι τον Ιούνιο του 2012. Η φωτεινότητα των
χρωμάτων (απόδοση έγχρωμου φωτισμού) υπολογίζεται σύμφωνα
με το πρότυπο IDMS 15.4. Η φωτεινότητα των χρωμάτων
ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.
3. - Απαιτεί τον προαιρετικό προσαρμογέα Wi-Fi ELPAP10

