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Μικρός και ελαφρύς για να μετακινείται και να χρησιμοποιείται σε 
πολλές αίθουσες, αυτός ο βιντεοπροβολέας υψηλής ποιότητας 
δημιουργεί καθαρές, φωτεινές εικόνες και διαθέτει εύχρηστες 
λειτουργίες

Ο βιντεοπροβολέας συνοδεύεται από μια τσάντα μεταφοράς για να διευκολύνει τις 
μετακινήσεις σας και την αποθήκευσή του όταν δεν χρησιμοποιείται. Ιδανικός για χρήση 
σε αίθουσες συναντήσεων, αίθουσες διδασκαλίας και οικιακά γραφεία, ο 
βιντεοπροβολέας EB-W29 μπορεί να προβάλλει παρουσιάσεις με ζωντανές εικόνες και 
έντονα χρώματα χάρη στην τεχνολογία 3LCD Επίσης διαθέτει μια σειρά από ευέλικτες 
επιλογές εγκατάστασης και δυνατότητες διασύνδεσης.

Στο μοντέλο EB-W29 έχει ενσωματωθεί η τεχνολογία 3LCD και η εξίσου υψηλή 
απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού για απόδοση εξαιρετικής ποιότητας στις 
εικόνες και ακρίβεια στα χρώματα. Ο λόγος αντίθεσης 10.000:1 δημιουργεί 
καθαρότερες λεπτομέρειες εικόνας.

Εμείς στην Epson κατανοούμε τη σημασία που έχει ο έλεγχος όταν πρόκειται για 
παρουσιάσεις σε εταιρικό ή εκπαιδευτικό περιβάλλον. Ο βιντεοπροβολέας EB-W29 
συνοδεύεται από λογισμικό προβολής πολλαπλών υπολογιστών, χάρη στο οποίο 
μπορείτε να προβάλλετε ταυτόχρονα περιεχόμενο από έως τέσσερις συσκευές, 
συμπεριλαμβανομένων των υπολογιστών, των tablet και των smartphone. Η λειτουργία 
επόπτη επιτρέπει στον υπεύθυνο της παρουσίασης, είτε αυτός είναι καθηγητής, 
λέκτορας είτε συντονιστής μιας συνάντησης, να ελέγχει το προβαλλόμενο περιεχόμενο 
από τις συσκευές.

Η ρύθμισή του είναι εύκολη και ευέλικτη χάρη στην κατακόρυφη διόρθωση keystone και 
σας βοηθάει να επιτυγχάνετε εικόνες με τέλειο σχήμα, χωρίς παραμορφώσεις. Αυτό 
σημαίνει ότι οι βιντεοπροβολείς μπορούν να μετακινούνται γρήγορα και να 
εγκαθίστανται σε διαφορετικές αίθουσες διδασκαλίας και συναντήσεων.

Ο συγκεκριμένος βιντεοπροβολέας διαθέτει βελτιωμένη δυνατότητα διασύνδεσης, 
προσφέροντάς σας πολλές επιλογές και ευελιξία, ανεξάρτητα από το πώς θέλετε να 
κάνετε τις παρουσιάσεις σας. Ο EB-W29 μπορεί να συνδεθεί στις πιο πρόσφατες 
ψηφιακές συσκευές ή τα αναλογικά προϊόντα παλαιού τύπου, με αποτέλεσμα να μην 
είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του παλαιού εξοπλισμού. Η σύνδεση έξυπνων 
συσκευών δεν θα μπορούσε να είναι ευκολότερη, χάρη στη δυνατότητα διασύνδεσης 
μέσω του κωδικού QR1 του iProjection: απλά σαρώστε τον προβαλλόμενο κωδικό QR 
χρησιμοποιώντας την έξυπνη συσκευή σας και ξεκινήστε την εργασία σας.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Φορητότητα
Μικρός και αρκετά ελαφρύς για να 
μεταφέρεται και να χρησιμοποιείται σε 
διάφορες αίθουσες
Υψηλή ποιότητα, φωτεινή εικόνα
Τεχνολογία 3LCD για εξίσου υψηλή 
απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού 
3.000 lm
Βελτιωμένες δυνατότητες διασύνδεσης 
και δικτύωσης
Είσοδος HDMI, RJ-45 Ethernet, προαιρετικό 
Wi-Fi, iProjection μέσω κωδικού QR
Ευέλικτη εγκατάσταση
Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση 
keystone και οπτικό zoom για ευέλικτη 
δυνατότητα εγκατάστασης
Χαμηλό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας 
(TCO)
Μεγάλη διάρκεια ζωής λάμπας. Η λειτουργία 
σίγασης A/V διακόπτει την παρουσίαση και 
εξοικονομεί 70% ενέργεια



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

IMAGE
Αναπαραγωγή χρωμάτων Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
Colour Light Output 3.000 Lumen- 2.100 Lumen (οικονομική λειτουργία)
White Light Output 3.000 Lumen - 2.100 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012
Πραγματική ανάλυση WXGA, 1280 x 800, 16:10
Αναλογία αντίθεσης 10.000 : 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 °

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel 0,59 inch with MLA (D8)

ΦΑΚΌΣ
Λόγος Βεληνεκούς 1,30 - 1,56:1
Μεγέθυνση Manual, Factor: 1,2
Μέγεθος προβολής 33 inches - 320 inches
Ευρυγώνιος φακός/τηλεφακός 
απόστασης προβολής

1,68 m - 2,02 m ( 60 inch screen)

Projection Lens F Number 1,58 - 1,72
Εστιακή απόσταση 16,9 mm - 20,28 mm
Εστίαση Χειροκίνητα
Offset 10 : 1

CONNECTIVITY
Λειτουργία οθόνης USB 3 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι / Ήχος
Συνδέσεις USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, RS-232C, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (προαιρετικά), 

Είσοδος VGA (2x), Έξοδος VGA, Είσοδος HDMI, Είσοδος Composite, Είσοδος Component (2x), 
Είσοδος S-Video, Είσοδος RGB (2x), Έξοδος ήχου stereo mini jack, Είσοδος ήχου stereo mini jack 
(2x), Διασύνδεση Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)

Epson iProjection App Ad-Hoc / Υποδομή

ADVANCED FEATURES
Ασφάλεια Προστασία Kensington, Security cable hole, Κλείδωμα μονάδας ασύρματου LAN, Ασφάλεια 

ασύρματου LAN, Προστασία με κωδικό πρόσβασης

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 V11H690040

Γραμμωτός κωδικός 8715946545189

Τεμάχια 1 Units

Χώρα κατασκευής Φιλιππίνες

EB-W29

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Τσάντα μεταφοράς
Καλώδιο VGA
Κύρια συσκευή
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Τηλεχειρισμός με μπαταρίες

OPTIONAL ACCESSORIES

ELPSP02
V12H467040
Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29
V13H010L88
Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
Screen (80" Multi-Aspect) - ELPSC26
V12H002S26
Screen (50" Desktop type) - ELPSC32
V12H002S32

1.  - Για τη λειτουργία με κωδικό QR απαιτείται η εφαρμογή
iProjection, η οποία διατίθεται σε συσκευές Android και iOS

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

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


