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Ευέλικτος βιντεοπροβολέας laser εισαγωγικής κατηγορίας με απόδοση 
6.000 lumen και ανάλυση WUXGA, ιδανικός για την αντικατάσταση 
υφιστάμενων βιντεοπροβολέων λάμπας.

Το μοντέλο EB-L615U είναι ένας βιντεοπροβολέας laser εισαγωγικής κατηγορίας και 
αποτελεί ιδανική εναλλακτική των μοντέλων λάμπας που χρησιμοποιούνται σε αίθουσες 
συνεδριάσεων και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Προσφέρει εξαιρετική φωτεινότητα 6.000 
lumen, ανάλυση Full HD WUXGA και μια σειρά από εξαιρετικές λειτουργίες, όπως 
δυνατότητα διασύνδεσης HDBaseT και HDMI, αντικατοπτρισμό οθόνης και μετατόπιση 
φακού.

Απόδοση laser σε προσιτή τιμή
Το μοντέλο EB-L615U προσφέρει εντυπωσιακή φωτεινότητα 6.000 lumen και ανάλυση 
Full HD WUXGA σε προσιτή τιμή. Έτσι, μπορείτε να αναβαθμίσετε το σύστημά σας και 
να επωφεληθείτε από την απόδοση και την αξιοπιστία της τεχνολογίας laser, χωρίς να 
δαπανήσετε πολλά χρήματα. Η εξαιρετικά υψηλή ποιότητα εικόνας και η εξίσου υψηλή 
απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού κάνουν τις παρουσιάσεις σας να ξεχωρίζουν, 
ακόμη και σε χώρους με έντονο φωτισμό.

Εύχρηστες δυνατότητες διασύνδεσης
Αυτός ο βιντεοπροβολέας διαθέτει μια σειρά εύχρηστων δυνατοτήτων διασύνδεσης, 
συμπεριλαμβανομένου του HDBaseT για απλή καλωδιακή σύνδεση μέσω μονού 
καλωδίου, καθώς επίσης και HDMI και αντικατοπτρισμό οθόνης.

Αξιοπιστία και ανθεκτικότητα
Το μοντέλο EB-L615U βασίζεται στην αναγνωρισμένη τεχνολογία laser της Epson, η 
οποία προσφέρει άνετη και αξιόπιστη χρήση, με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης. Ο 
βιντεοπροβολέας καλύπτεται από πενταετή εγγύηση 12.000 ωρών λειτουργίας.

Εύκολη, ευέλικτη εγκατάσταση
Η μετατόπιση φακού και το ελαφρύτερο περίβλημα μικρότερων διαστάσεων σε 
σύγκριση με προϊόντα παρόμοιας φωτεινότητας¹ διευκολύνουν την αντικατάσταση των 
μονάδων που διαθέτετε ήδη με το μοντέλο EB-L615U. Παράλληλα, χάρη στην 
τεχνολογία laser, οι βιντεοπροβολείς μπορούν να τοποθετηθούν για προβολή σε 
οποιαδήποτε γωνία, δυνατότητα που τους καθιστά ιδανικούς για κάθε σενάριο χρήσης.

Νέα κομψή σχεδίαση
Χάρη στη νέα σχεδίαση του περιβλήματος, ο βιντεοπροβολέας EB-L615U συνδυάζεται 
με τον χώρο σας, ώστε να ανταποκρίνεται ακόμα και στα πιο εξεζητημένα στυλ. 
Διατίθεται επίσης με το αντίστοιχο πίσω κάλυμμα, που κρύβει τα καλώδια και τους 
συνδέσμους για ομοιόμορφη εμφάνιση.

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Φωτεινότητα 6.000 lumen
Ευκρινείς εικόνες και φωτεινά χρώματα, 
ακόμη και σε χώρους με έντονο φωτισμό
Ανάλυση WUXGA
Ευκρινής εικόνα Full HD που διευκολύνει 
εξαιρετικά την ανάγνωση
HDBaseT και αντικατοπτρισμός οθόνης
Οι πιο σύγχρονες δυνατότητες διασύνδεσης 
για μέγιστη ευκολία χρήσης
Εύκολη και ευέλικτη εγκατάσταση
Η μετατόπιση φακού και το μικρότερο, 
ελαφρύτερο περίβλημα διευκολύνουν την 
εγκατάσταση
Χωρίς απαιτήσεις συντήρησης
Ανθεκτική τεχνολογία Epson που 
υποστηρίζεται από πενταετή εγγύηση 
12.000 ωρών λειτουργίας



EB-L615U

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Cable cover
Καλώδιο VGA
Κύρια συσκευή
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
Εγχειρίδιο χρήσης (CD-ROM)
Οδηγός Γρήγορης έναρξης



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
Ceiling Mount (White) - ELPMB22
V12H003B22
Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
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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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