
EB-1781W
FIŞĂ TEHNICĂ

Proiector HD-ready ultramobil, inteligent, pentru utilizatorii din mediul 
de afaceri care se deplasează mult, combinând calitatea superbă a 
imaginilor, configurarea uşoară şi portabilitatea.

Vă deplasaţi constant şi realizaţi frecvent prezentări în unităţile clienţilor? Acest 
proiector ultramobil oferă o combinaţie câştigătoare de design ultrasubţire şi uşor, o 
calitate excepţională a imaginii şi funcţionalităţi avansate. Cu conectivitate tradiţională 
prin cablu şi capacitate wireless integrată, configurare rapidă şi o gamă de caracteristici 
avansate, este un instrument ideal pentru prezentări elegante.

Calitate excepţională a imaginii
Beneficiaţi de o calitate superbă a imaginilor, culori naturale impresionante cu o 
luminozitate pe alb şi pe culoare de 3.200 de lumeni, datorită tehnologiei Epson 3LCD. 
Tehnologia cu culori realiste oferă o reproducere fidelă a culorilor şi, datorită raportului 
de contrast de 10.000:1, imaginile proiectate sunt clare şi bine definite.
Instalare uşoară
Corecţia automată a trapezului pe verticală şi orizontală şi funcţia de încadrare pe 
ecran vă permit să instalaţi proiectorul aproape oriunde. Raportul pentru distanţe scurte 
proiectează o imagine mare de la o distanţă mai scurtă, pentru ca toţi participanţii la 
conferinţe să poată rămâne aşezaţi în spatele proiectorului, deoarece orificiul de 
evacuare frontal direcţionează căldura la distanţă de aceştia. Pornirea automată este 
activată atunci când proiectorul detectează semnal de intrare, iar NFC facilitează 
conectarea la dispozitive mobile prin intermediul conectivităţii Wi-Fi integrate.
Prezentări mai inteligente
Funcţia Gesture Presenter permite utilizatorilor să avanseze în prezentare direct cu 
mâinile. Utilizatorii pot vizualiza două surse de date alăturate cu ajutorul funcţiei de 
ecran împărţit şi MHL poate afişa conţinut video şi audio de calitate superioară de pe 
dispozitive mobile, încărcându-le în acelaşi timp.
Portabilitate
Datorită design-ului ultrasubţire şi uşor, este un proiector ideal pentru cei care se 
deplasează constant. Este inclusă o geantă de transport, iar proiectorul încape cu 
uşurinţă într-o geantă standard pentru laptop.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Calitate excepţională a imaginii
Luminozitate pe alb şi pe culoare la acelaşi 
nivel înalt, 3.200 de lumeni
Gesture Presenter
Avansaţi prin prezentare direct cu mâinile
Corecţie trapez pe orizontală şi pe 
verticală
Diapozitivele şi imaginile pot fi aliniate şi 
distorsionările pot fi corectate
Conectivitate wireless
NFC facilitează conectarea wireless a 
proiectorului
Design uşor şi ultrasubţire
Încape într-o geantă de laptop



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Sistem de proiecţie Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide
Panou LCD 0,59 inchi cu C2 Fine

IMAGINE
Luminozitate culor 3.200 Lumen- 1.900 Lumen (economic)
Luminozitate albă 3.200 Lumen - 1.900 Lumen (economic)
Rezoluţie WXGA, 1280 x 800, 16:10
Raport contrast 10.000 : 1
Lampă 214 L, 4.000 h Viaţă utilă, 7.000 h Viaţă utilă (în modul economisire energie)
Corecţie Keystone Automat vertical: ± 30 °, Automat orizontal ± 20 °
Reproducerea culorilor Până la 1,07 miliarde culori

OPTICĂ
Raport proiecţie 1,04 - 1,26:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,2
Dimensiuni proiecţie 30 inci - 300 inci
Unghi larg distanţă proiecţie 0,7 m - 6,8 m
Distanţă proiecţie tele 0,8 m - 8,2 m
Distanţă de proiecţie Wide/Tele 1,35 m - 1,62 m ( 60 inchi ecran)
Numărul F al lentilei de 
proiecţie

1,58 - 1,7

Distanţă focală 13,52 mm - 16,22 mm
Focus Motorizat
Decalaj 10 : 1

CONECTIVITATE
Funcţiune Display USB 3 în 1: fotografie / mouse / sunet
Conexiuni USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, Intrare VGA, Intrare HDMI, Intrare semnal compus, Intrare audio 

mini-jack stereo, MHL, Near Field Communication (NFC), LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n, LAN 
wireless b/g/n (2,4 GHz)

Conexiune smartphone Ad-hoc/Infrastructură

CARACTERISTICI AVANSATE
Securitate Protecţie Kensington, Securitate LAN wireless, Protecţie prin parolă
3D Nu
Caracteristici Buton „AV mute”, Difuzor integrat, Compatibil cu cameră documente, Încadrare pe ecran, Gesture 

Presenter, Ecranul de acasă, Pornire/oprire automată, Vizualizator JPEG, Durată lungă de viaţă a 
lămpii, Interfaţă audio/video MHL, Fără PC, Aplicaţie de proiecţie pentru Chromebook, Quick 
Corner, Funcţie ecran partajat, Posibilitate de conectare în reţea LAN wireless, Aplicaţia iProjection

Mod color Tablă, Cinematograf, Dinamic, Prezentare, sRGB, DICOM SIM

GENERAL
Consum de energie 295 Waţi, 208 Waţi (economic), 0,34 Waţi (în Standby)
Dimensiuni produs 292 x 213 x 44 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 1,8 kg
Nivel de zgomot Normal: 39 dB (A) - Economic: 30 dB (A)
Software încorporat EasyMP Multi PC Projection
Difuzor 1 Waţi

ALTELE
Garanţie 24 Luni Retur în service, Lampă: 12 Luni sau 1.000 h

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

EB-1781W

VOLUM DE LIVRAT

Cablu alimentare
Telecomandă incl. baterii
Geantă de transport
Cablu VGA
Software (CD)



ACCESORII OPŢIONALE

Setting Plate - ELPPT01
V12H003D01
ELPLP94
V13H010L94
Air Filter - ELPAF53
V13H134A53
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11H794040

Cod de bare 8715946629193

Ţară de origine Filipine

EB-1781W

Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi. 
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.
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