
EB-2155W
FIŞĂ TEHNICĂ

Cu o luminozitate excelentă pentru a oferi prezentări perfecte cu 
Gesture Presenter şi caracteristici intuitive, uşor de utilizat.

Noul nostru proiector business oferă o luminozitate excepţională de 5.000 de lumeni. 
EB-2155W este conceput pentru a proiecta imagini cu dimensiuni scalabile, de până la 
300 de inci, şi oferă opţiuni de conectivitate, precum cele două intrări HDMI şi 
caracteristicile wireless pentru redare în flux şi partajare, prin intermediul proiecţiei 
Epson de pe mai multe PC-uri sau aplicaţiei Epson iProjection.

Afişaj de până la 300 de inci şi calitate excepţională
Rezoluţia Full HD combinată cu tehnologia Epson 3LCD asigură conţinut de calitate 
superioară, cu culori mai vibrante şi imagini mai luminoase. Conectivitatea HDMI 
garantează prezentări mai clare şi mai bine definite, oferite cu o dimensiune scalabilă a 
imaginii, de până la 300 de inci.

Simplitate de configurare şi conectare
EB-2155W oferă conectivitate wireless pentru redare în flux şi partajare, prin 
intermediul proiecţiei Epson de pe mai multe PC-uri sau aplicaţiei Epson iProjection şi 
prin cele două conexiuni HDMI. Configurarea este, de asemenea, uşoară, datorită 
caracteristicilor precum pornirea automată, asistenţa la focalizare, corecţia trapezului şi 
încadrarea pe ecran - permiţând utilizatorului să ofere prezentări rapid şi eficient.

Păstraţi costurile sub control
Proiectaţi o perioadă de timp mai îndelungată, datorită fiabilităţii demonstrate şi duratei 
de viaţă a lămpii de până la 10.000 ore în modul economic.

Ecran de pornire
Ecranul de pornire oferă acces rapid şi uşor la o serie de funcţii utile, cum ar fi sursele 
de conectare. Conexiunile wireless pot fi, de asemenea, realizate cu uşurinţă cu 
ajutorul informaţiilor de pe ecran.

Gesture Presenter
Schimbaţi slide-urile prin simpla mişcare a mâinii, realizând prezentări mai inteligente 
fără telecomandă sau mouse.

Flexibilitate cu valoare adăugată
Software-ul de proiecţie de pe mai multe PC-uri oferit împreună cu EB-2155W face 
posibilă conectarea cu până la 50 de computere şi împărţirea ecranului - oferind un 
raport calitate-preţ superior şi o flexibilitate îmbunătăţită în comparaţie cu afişajele cu 
ecran plat.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Afişaj de până la 300 de inci şi calitate 
excelentă
Rezoluţie WXGA HD-ready cu tehnologie 
Epson 3LCD
Luminozitate excepţională de 5.000 de 
lumeni
Proiectaţi imagini bine definite, pline de 
culoare, chiar şi în încăperi foarte luminoase
Conectivitate pentru redare în flux şi 
partajare
Include conectivitate wireless şi două intrări 
HDMI
Ecran de pornire şi ecran împărţit
Acces rapid şi uşor la o serie de funcţii utile
Gesture Presenter
Utilizaţi în mod intuitiv gesturile pentru a 
controla proiectorul



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Sistem de proiecţie Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide
Panou LCD 0,59 inchi cu D8

IMAGINE
Luminozitate culor 5.000 Lumen- 3.600 Lumen (economic) în conformitate cu IDMS15.4
Luminozitate albă 5.000 Lumen - 3.600 Lumen (economic) în conformitate cu ISO 21118:2012
Rezoluţie WXGA, 1280 x 800, 16:10
Raport contrast 15.000 : 1
Lampă 300 L, 5.000 h Viaţă utilă, 10.000 h Viaţă utilă (în modul economisire energie)
Corecţie Keystone Automat vertical: ± 30 °, Automat orizontal ± 20 °
Reproducerea culorilor Până la 1,07 miliarde culori
Raport de aspect 16:10

OPTICĂ
Raport proiecţie 1,38 - 2,24:1
Zoom Digital, Factor: 1 - 1,6
Dimensiuni proiecţie 29 inci - 280 inci
Unghi larg distanţă proiecţie 0,9 m ( 29 inchi ecran)
Distanţă proiecţie tele 8,5 m ( 280 inchi ecran)
Numărul F al lentilei de 
proiecţie

1,51 - 1,99

Distanţă focală 18,2 mm - 29,2 mm
Focus Manual
Decalaj 10 : 1

CONECTIVITATE
Funcţiune Display USB 3 în 1: fotografie / mouse / sunet
Conexiuni USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, RS-232C, Interfaţă Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Interfaţă 

Gigabit Ethernet, WLAN, LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n, Intrare VGA (2x), Ieşire VGA, Intrare 
HDMI (2x), Intrare semnal compus, Intrare RGB (2x), Ieşire RGB, MHL, Ieşire audio mini-jack 
stereo, Intrare audio mini-jack stereo (2x), LAN wireless b/g/n (2,4 GHz)

Conexiune smartphone Ad-hoc/Infrastructură

CARACTERISTICI AVANSATE
Securitate Protecţie Kensington, Blocaj panou de comandă, Protecţie parolă, Lacăt, Orificiu pentru cablul de 

securitate, Blocare unitate LAN wireless, Securitate LAN wireless, Protecţie prin parolă
Caracteristici Buton „AV mute”, Pornire automată, Selecţie automată a intrării, Corecţie trapez automată, Difuzor 

integrat, Compatibil cu CEC, Pornire/oprire directă, Compatibil cu cameră documente, Încadrare 
pe ecran, Îngheţare imagine, Gesture Presenter, Ecranul de acasă, Vizualizator JPEG, Durată 
lungă de viaţă a lămpii, Interfaţă audio/video MHL, Administrare reţea, Funcţie de copiere OSD, 
Fără PC, Aplicaţie de proiecţie pentru Chromebook, Quick Corner, Expunere de diapozitive, 
Funcţie ecran partajat, Posibilitate de conectare în reţea LAN wireless, Aplicaţia iProjection

Mod color Tablă, Dinamic, Fotografie, Prezentare, DICOM SIM

GENERAL
Consum de energie 405 Waţi, 323 Waţi (economic), 0,5 Waţi (în Standby)
Dimensiuni produs 377 x 291 x 101 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 4,3 kg
Nivel de zgomot Normal: 39 dB (A) - Economic: 29 dB (A)
Software încorporat Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
Difuzor 16 Waţi
Color Alb

ALTELE
Garanţie 36 Luni Retur în service sau 8.000 h, Lampă: 12 Luni sau 1.000 h

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

EB-2155W

VOLUM DE LIVRAT

Cablu VGA
Cablu alimentare
Telecomandă incl. baterii
Software (CD)
Manual de utilizare (CD-ROM)
Unitate WLAN
Aparat principal



ACCESORII OPŢIONALE

Air Filter - ELPAF41
V13H134A41
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Soft Carry Case - ELPKS68
V12H001K68
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
ELPLP95
V13H010L95
Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11H818040

Cod de bare 8715946628547

Ţară de origine China

EB-2155W

1.  - Aplicaţia iProjection este disponibilă pentru dispozitive
Android şi iOS

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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