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Pametni ultra mobilni projektor polne visoke ločljivosti 1080p za 
poslovne uporabnike na poti, ki združuje izjemno kakovost slike, 
preprosto namestitev in pravo prenosnost.

Ta ultra mobilni projektor je popolna izbira za osebe, ki so neprestano na poti in imajo 
redne predstavitve v prostorih strank. Ponuja zmagovalno kombinacijo ultra tanke 
oblike in lahke zasnove, izjemne kakovosti slike in naprednih funkcij. S tradicionalno 
žično in vgrajeno brezžično povezljivostjo, preprosto in hitro namestitvijo ter številnimi 
naprednimi funkcijami je projektor idealno orodje za dodelane predstavitve.

Izjemna kakovost slike
Uživajte v odlični kakovosti slike ter osupljivih naravnih barvah z enako intenzivno belo 
in barvno svetilnostjo 3200 lumnov, ki jih zagotavlja Epsonova tehnologija 3LCD. 
Tehnologija True Colours zagotavlja verodostojno reprodukcijo barv, z razmerjem 
kontrasta 10.000 : 1 pa je projicirana slika ostra in jasna.
Preprosta namestitev
Funkciji za samodejni navpični in vodoravni trapezni popravek ter Screen Fit 
omogočata, da projektor preprosto namestite skoraj kjerkoli. Kratko projekcijsko 
razmerje omogoča, da projektor projicira veliko sliko s kratke razdalje, tako da lahko vsi 
udeleženci predstavitve sedijo za projektorjem, saj sprednji izpuh odvaja toploto stran 
od njih. Funkcija Auto Power On vklopi projektor, ko zazna vhodni signal, s funkcijo 
NFC pa lahko projektor preprosto povežete z mobilnimi napravami prek vgrajene 
brezžične povezljivosti.
Dodelane predstavitve
Funkcija Gesture Presenter uporabnikom omogoča, da se po predstavitvi pomikajo 
neposredno z rokami. Na razdeljenem zaslonu si lahko ogledate dva vira podatkov 
enega ob drugem, funkcija zrcaljenja zaslona pa omogoča, da mobilne vsebine 
preprosto delite z drugimi. Funkcija MHL lahko predvaja visokokakovostno video in 
avdio vsebino iz mobilnih naprav, medtem ko se te polnijo.
Prava prenosnost
Z ultra tanko obliko in lahko zasnovo je ta projektor popolna izbira za osebe, ki so na 
poti. Projektor lahko pospravite v priloženo torbico za prenašanje ali v običajno torbo za 
prenosni računalnik.

GLAVNE LASTNOSTI

Izjemna kakovost slike
Enako intenzivna bela in barvna svetilnost 
3200 lumnov
Gesture Presenter
Pomikajte se po predstavitvi neposredno z 
rokami
Vodoravni in navpični trapezni popravek
Diapozitive in slike lahko poravnate ter na 
njih odpravite šum
Brezžična povezljivost
Projektor lahko preprosto povežete prek 
funkcije NFC ali brezžične povezave
Lahka zasnova in ultra tanka oblika
Projektor lahko pospravite v torbo za 
prenosni računalnik



SPECIFIKACIJE IZDELKA

NAPREDNE FUNKCIJE
Lastnosti Drsnik za izklop AV, Vgrajen zvočnik, Združljivo s kamero za dokumente, Gesture Presenter, 

Začetni zaslon, Takojšen vklop/izklop, JPEG opazovalec, Dolga življenjska doba žarnice, 
Zvočni/video vmesnik MHL, Brez PC, iProjection aplikacija za Chromebook, Quick Corner, 
Zrcaljenje zaslona, Funkcija Split-Screen, Možnost povezovanja v brezžično omrežje, Aplikacija 
iProjection

Varnost Kensington-zaščita, Varnost brezžičnega omrežja, Zaščita z geslom
3D Ne
Barvni načini Tabla, Kino, Dinamično, Predstavitev, sRGB, DICOM SIM

SPLOŠNO
Dimenzije izdelka 292 x 213 x 44 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka 1,8 kg
Poraba energije 295 W, 208 W (ekonomično), 0,34 W (v stanju pripravljenosti)

TEHNIKA
Projekcijski sistem Tehnologija 3LCD, Zaslonka RGB s tekočimi kristali
Zaslon LCD 0,59 palec Z C2 Fine

SLIKA
Barvna svetilnost 3.200 Lumni- 1.900 Lumni (ekonomično)
Bela svetilnost 3.200 Lumni - 1.900 Lumni (ekonomično)
Ločljivost Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Razmerje kontrasta 10.000 : 1
Luč 214 Š, 4.000 h Življenjska doba, 7.000 h Življenjska doba (v varčnem načinu delovanja)
Trapezna korekcija Samodejno navpično: ± 30 °, Samodejno vodoravno ± 20 °
Barvna reprodukcija Do 1,07 milijarde barv

OPTIKA
Razmerje projiciranja 1,04 - 1,26:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,2
Velikost projekcije 30 palci - 300 palci
Razdalja projektorja, širokokotni0,7 m - 6,8 m
Razdalja projektorja, tele 0,8 m - 8,2 m
Projekcijska razdalja: 
širokokotno/razpotegnjeno

1,35 m - 1,62 m ( 60 palec zaslon)

F-število projekcijskega 
objektiva

1,58 - 1,7

Goriščna razdalja 13,52 mm - 16,22 mm
Fokus Motorizirano
Odmik 10 : 1

POVEZLJIVOST
USB zaslon, funkcija 3 v 1: slika / miška / zvok
Priključki USB 2.0 vrste A, USB 2.0 vrste B, Vhod VGA, Vhod HDMI, Kompozitni vhod, Avdio-vhod – stereo 

mini vtič, Miracast, MHL, Near Field Communication (NFC), Brezžični LAN IEEE 802.11b/g/n, 
Brezžično krajevno omrežje b/g/n (2,4 GHz)

Povezava s pametnimi 
napravami

Začasno/infrastrukturno

DRUGO
Garancija 24 Meseci v servisnem centru, žarnica: 12 Meseci ali 1.000 ura

Optional warranty extension available

EB-1795F

OBSEG DOBAVE

Kabel za električni tok
Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
Torba za prenašanje
Kabel VGA
Software (CD)



IZBIRNA DODATNA OPREMA

Setting Plate - ELPPT01
V12H003D01
Air Filter - ELPAF53
V13H134A53
ELPLP94
V13H010L94
Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU V11H796040

Črtna koda 8715946629933

Država porekla Filipini

EB-1795F

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. 
Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.

Avtera d.o.o. 
Litijska cesta 259, p.p. 5801 
1261 Ljubljana – Dobrunje 
Tel.: +386 1 58 53 610 
Faks: +386 1 58 53 455 
Splet: www.avtera.si, www.epson.si 
E-pošta: epson@avtera.si

Panteh d.o.o. 
Šmartinska 106 
1000 Ljubljana 
Tel.   +386 1 600 1991 
Splet: www.panteh.si   
E-pošta: info@panteh.si  


