
EB-700U
KARTA PRODUKTU

Ten niezawodny projektor może wyświetlać jasny, skalowalny obraz o 
przekątnej do 130 cali i zapewnia stałą wydajność przez 20 000 godzin.

Pierwszy przeznaczony do komunikacji wizualnej laserowy projektor firmy Epson o 
ultrakrótkim rzucie jest nie tylko tańszy od płaskich monitorów, ale pozwala również 
uzyskać wysokiej jakości obraz Full HD o znacznie większych rozmiarach.
To zaawansowane rozwiązanie umożliwia wyświetlanie informacji lub materiałów 
wideo dokładnie tam, gdzie są potrzebne. Urządzenie jest niezawodne i nie wymaga 
konserwacji, dzięki czemu można zainstalować je w niemal dowolnym miejscu.

Ożywiaj witryny dzięki skalowalnemu obrazowi o przekątnej do 130 cali
Ten wyjątkowy projektor o ultrakrótkim rzucie pozwala prezentować obrazy w 
rozdzielczości WUXGA przy jasności do 4000 lumenów i na ekranie do 130 cali. 
Doskonale nadaje się do muzeów i galerii, gdzie można go wykorzystać do 
wyświetlania materiałów będących częścią wystaw lub regularnie zmienianych 
informacji dla odwiedzających. Urządzenie sprawdzi się także podczas prezentacji w 
salach konferencyjnych i do pokazywania przyciągających uwagę reklam i informacji w 
sklepach.

Niedrogi i niezawodny projektor
EB-700U to ekonomiczny projektor, który charakteryzuje się wysoką niezawodnością i 
minimalnymi wymaganiami konserwacyjnymi. Ponieważ zastosowano w nim 
technologię laserową, urządzenie nie używa lamp, które należałoby wymieniać. A jeśli 
chodzi o panel nieorganiczny i okrągły wyświetlacz fosforowy, firma Epson obejmuje je 
gwarancją na pięć lat lub 20 000 godzin.

Wszechstronny i łatwy w instalacji
Model EB-700U jest wyjątkowo kompaktowy i lekki, dzięki czemu do jego montażu 
wystarczy jedna osoba. Jednocześnie projektor sprosta najbardziej wymagającym 
zadaniom i może pracować w wyjątkowo ciasnych lub trudno dostępnych miejscach. 
Technologia ultrakrótkiego rzutu pozwala wyświetlać duże obrazy z małej odległości 
nawet w wąskich przestrzeniach, takich jak witryny sklepowe. Projektor obsługuje 
wyświetlanie w pionie i może być obracany w dowolnym kierunku nawet o 360 stopni.

KLUCZOWE CECHY

Wszechstronny projektor do komunikacji 
wizualnej
Ultrakrótki rzut sprawdza się nawet w 
wyjątkowo wąskich miejscach
Laserowy wyświetlacz zapewniający 
obraz Full HD o przekątnej do 130 cali
Rozdzielczość Full HD WUXGA i 
technologia 3LCD firmy Epson
Wysoka niezawodność i minimum 
konserwacji
Nie wymagający konserwacji projektor 
laserowy z gwarancją 20 000 godzin/pięć lat
Prosta i elastyczna instalacja
Możliwość obrotu o 360 stopni i 
wyświetlania obrazów w trybie pionowym
Prosta konfiguracja
Zmiana ustawień za pomocą przeglądarki 
internetowej lub smartfona



OPCJONALNE AKCESORIA

Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Air Filter - ELPAF43
V13H134A43
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
Wall Mount - ELPMB53 - EB700U
V12H902040

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU V11H878540

Kod kreskowy 8715946641140

Kraj pochodzenia Chiny

Rozmiar palety 2 szt.

EB-700U

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Kabel zasilający
Pilot z bateriami
Skrócona instrukcja uruchomienia
Warranty card
Instrukcja na płycie CD
Urządzenie podstawowe

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


