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EB-FH52

Πραγματοποιήστε ευκρινείς παρουσιάσεις, προβάλλοντας συνεχόμενα
περιεχόμενο για πολλά χρόνια, κατά τη διάρκεια συσκέψεων σε μια
μεγάλη, κλιμακωτή οθόνη Full HD 1080p που μπορεί να τοποθετηθεί
σχεδόν οπουδήποτε.
Είτε κάνετε ευκρινείς και καθαρές παρουσιάσεις είτε παρακολουθείτε περιεχόμενο
βίντεο, ο κομψός βιντεοπροβολέας EB-FH52 είναι ιδανικός για το γραφείο ή για
οποιοδήποτε περιβάλλον εργασίας. Απολαύστε μια οθόνη Full HD και υψηλή
φωτεινότητα σε lumen για προβολή κάθε είδους περιεχομένου. Η αξιόπιστη τεχνολογία
διασφαλίζει λειτουργία χωρίς διακοπές, η οποία συνδυάζεται με μειωμένες απαιτήσεις
παρεμβολών και συντήρησης του προϊόντος.
Φωτεινό, ζωντανό περιεχόμενο σε μεγάλο και κλιμακωτό μέγεθος εικόνας
Ο ταχύτατος ρυθμός ανανέωσης 240 Hz εξασφαλίζει εξαιρετικά ομαλή προβολή, όσο
γρήγορη κι αν είναι η εναλλαγή των οπτικών βοηθημάτων στην οθόνη. Δείτε το
περιεχόμενό σας όπως ποτέ πριν και ξεχωρίστε την παραμικρή λεπτομέρεια με
ευκρινείς και καθαρές εικόνες, χάρη σε μια οθόνη το μέγεθος της οποίας φτάνει τις 300
ίντσες. Ο συνδυασμός υψηλής φωτεινότητας, υψηλού λόγου αντίθεσης 16.000:1 και
προβολής περιεχομένου Full HD προσφέρει κορυφαία ποιότητα εικόνας και εμπειρία
θέασης που δεν καταπονεί τα μάτια, ακόμα και σε συνθήκες περιβάλλοντος με έντονο
φωτισμό.
Συσκέψεις χωρίς διακοπές για πολλά χρόνια
Με διάρκεια ζωής λάμπας 12.000 ώρες στην οικονομική λειτουργία.
Ευέλικτη εγκατάσταση και τοποθέτηση
Η αυτόματη κατακόρυφη και η χειροκίνητη οριζόντια διόρθωση keystone προσφέρουν
μεγαλύτερη ευελιξία ως προς το σημείο τοποθέτησης του βιντεοπροβολέα εντός ενός
δωματίου, εξασφαλίζοντας εικόνες χωρίς παραμορφώσεις. Επίσης το ευρύ οπτικό ζουμ
ενισχύει την ευελιξία.
Ευέλικτη συνδεσιμότητα για κοινή χρήση περιεχομένου
Η ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα επιτρέπει την εύκολη και διαισθητική
πρόσβαση στον βιντεοπροβολέα από συμβατές έξυπνες συσκευές χρησιμοποιώντας
την εφαρμογή iProjection1. Προβάλετε περιεχόμενο και απολαύστε ελευθερία
κινήσεων, καθηλώνοντας το κοινό σας. Η δυνατότητα διαιρούμενης οθόνης επιτρέπει
την προβολή περιεχομένου από περισσότερες από μία συσκευές ταυτόχρονα, χωρίς να
απαιτούνται δύο διαφορετικές συσκευές προβολής.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ
Φωτεινές εικόνες Full HD, ασύρματα,
υποστηρίζεται ταχύτατος ρυθμός
ανανέωσης 240 Hz
Τεχνολογία 3LCD και εξίσου υψηλή
φωτεινότητα έγχρωμων και λευκών
αποχρώσεων
Λόγος αντίθεσης 16.000:1
Βαθιές, πλούσιες μαύρες αποχρώσεις και
έντονες σκιές
Ροή και κοινή χρήση ασύρματης
συνδεσιμότητας
Ενσωματωμένη ασύρματη συνδεσιμότητα
και αντικατοπτρισμός οθόνης
Έξυπνη εξοικονόμηση κόστους
Διάρκεια ζωής λάμπας 12.000 ώρες στην
οικονομική λειτουργία
Ευέλικτος και πολλαπλά λειτουργικός
χειρισμός
Προβάλετε από διαφορετικές πηγές με
είσοδο HDMI και δυνατότητα διασύνδεσης
με κινητές συσκευές

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ

EB-FH52
ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Projection System

3LCD Technology

LCD Panel

0,61 inch with C2 Fine

ΕΙΚΟΝΑ
Colour Light Output

4.000 Lumen- 2.400 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4

White Light Output

4.000 Lumen - 2.400 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012

Πραγματική ανάλυση

Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9

Αναλογία αντίθεσης

16.000 : 1

Λυχνία

UHE, 230 Watt, 5.500 ώρες Διάρκεια ζωής, 12.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία
εξοικονόμησης)

Τραπεζοειδής διόρθωση

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

Αναπαραγωγή χρωμάτων

Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα

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

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΦΑΚΌΣ
Λόγος Βεληνεκούς

1,32 - 2,14:1

Μεγέθυνση

Manual, Factor: 1,6

Μέγεθος προβολής

30 inches - 300 inches

Ευρυγώνιος φακός/τηλεφακός 1,76 m - 2,86 m ( 60 inch screen
απόστασης προβολής
Projection Lens F Number

1,51 - 1,99

Εστιακή απόσταση

18,2 mm - 29,2 mm

Εστίαση

Χειροκίνητα

Offset

10 : 1

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Λειτουργία οθόνης USB

3 σε 1: Εικόνα / Ποντίκι / Ήχος

Συνδέσεις

USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, Ασύρματο LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Είσοδος VGA,

Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)
V13H010L97
Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

Είσοδος HDMI (2x), Είσοδος Composite, Είσοδος ήχου cinch, Miracast
Epson iProjection App

Ad-Hoc / Υποδομή

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ασφάλεια

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

Χαρακτηριστικά

AV Mute Slide, Ενσωματωμένο ηχείο, 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

327 Watt, 225 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,3 Watt (σε Standby)

Διαστάσεις

309 x 282 x 90 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)

Βάρος

3,1 kg

Επίπεδο θορύβου

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

Περιεχόμενο λογισμικό

EasyMP Slide Converter, Epson Projector Management

Ηχεία

16 Watt

Τοποθέτηση

Με στήριγμα οροφής, Επιτραπέζια

ΆΛΛΑ
Εγγύηση

36 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, Λυχνία: 36 Μήνες ή 1.000 ώρες
Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ
SKU

V11H978040

Γραμμωτός κωδικός

8715946680712

Χώρα κατασκευής

Φιλιππίνες

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 211 1986212
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr
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1. 1-Απαιτείται η εφαρμογή iProjection και σύνδεση στο
internet. Συμβατότητα μόνο με συσκευές iOS και Android.
Ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στην κοινή χρήση αρχείων.

