
EB-680
FIŞĂ TEHNICĂ

Animaţi sălile de curs şi oferiţi ecrane cu o dimensiune de până la 93 
de inci, prin intermediul tehnologiei 3LCD, pentru a afişa conţinut 
educaţional.

Datorită luminozităţii de 3.500 de lumeni şi rezoluţiei XGA, designul modelului EB-680 
pentru distanţe ultrascurte vă permite să prezentaţi imagini de dimensiuni mari de la o 
distanţă foarte scurtă, cu umbre şi străluciri minime. Raportul de contrast de 14.000:1 şi 
intrarea HDMI permit studenţilor să beneficieze de imagini clare şi bine definite.

Imagini luminoase, de calitate superioară
Tehnologia Epson 3LCD asigură imagini de înaltă calitate datorită luminozităţii pe 
culoare şi pe alb de acelaşi nivel înalt, pentru a oferi culori vii şi imagini luminoase, 
chiar şi în lumină diurnă şi culori de trei ori mai luminoase decât proiectoarele de top 
concurente1.

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.

Studiu îmbunătăţit
Funcţionalitatea de împărţire a ecranului permite afişarea simultană a două surse de 
conţinut, fără compromisuri privind calitatea. Funcţia de moderator permite profesorilor 
să păstreze controlul complet, alegând ce conţinut să afişeze. 

Capacitate wireless opţională
Afişaţi cu uşurinţă conţinut wireless de la o gamă largă de dispozitive inteligente şi de 
pe Google Chromebook, prin intermediul aplicaţiei iProjection2.

Compatibilitate cu camerele pentru documente
Conectarea camerei pentru documente Epson opţionale vă permite să afişaţi cu 
uşurinţă imagini şi obiecte 3D cu detalii incredibile, care pot fi văzute din toată sala de 
curs.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Afişaj de până la 93 de inci şi calitate 
excepţională
Rezoluţie XGA cu tehnologie Epson 3LCD
Fiabil
Fiabilitate îmbunătăţită şi o durată de viaţă 
mai lungă pentru lampă
Conectivitate wireless (opţional)
Permite afişarea conţinutului de la o gamă 
largă de dispozitive
Durată lungă de viaţă a lămpii
Până la 10.000 de ore în modul economic
Proiecţie pe distanţe ultrascurte
Pentru flexibilitate maximă la instalare



SPECIFICAŢII PRODUS

GENERAL
Color Alb/gri
Consum de energie 354 Waţi, 309 Waţi (economic), 0,37 Waţi (în Standby)
Dimensiuni produs 367 x 400 x 149 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)

TEHNICĂ
Sistem de proiecţie Tehnologie 3LCD
Panou LCD 0,55 inchi cu D9

IMAGINE
Luminozitate culor 3.500 Lumen- 2.900 Lumen (economic) în conformitate cu IDMS15.4
Luminozitate albă 3.500 Lumen - 2.900 Lumen (economic) în conformitate cu ISO 21118:2012
Rezoluţie XGA, 1024 x 768, 4:3
Raport contrast 14.000 : 1
Lampă 250 L, 5.000 h Viaţă utilă, 10.000 h Viaţă utilă (în modul economisire energie), 9.000 h Viaţă utilă 

(în modul economisire energie)
Corecţie Keystone Manual vertical: ± 3 °, Manual orizontal ± 3 °
Reproducerea culorilor Până la 1,07 miliarde culori

OPTICĂ
Raport proiecţie 0,32 - 0,43:1
Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35
Dimensiuni proiecţie 56 inci - 93 inci
Unghi larg distanţă proiecţie 0,4 m ( 56 inchi ecran)
Distanţă proiecţie tele 0,6 m ( 93 inchi ecran)
Distanţă focală 3,7 mm
Focus Manual
Decalaj 6,9 : 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), LAN wireless 

IEEE 802.11 b/g/n (opţional), Intrare VGA (2x), Ieşire VGA, Intrare HDMI (3x), Intrare semnal 
compus, Intrare RGB (2x), Ieşire RGB, MHL, Ieşire audio mini-jack stereo, Intrare audio mini-jack 
stereo (3x), intrare pentru microfon

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 Reglare automată luminozitate, Selecţie automată a intrării, Difuzor integrat, Compatibil cu CEC, 

Siglă personalizată utilizator, Zoom digital, Pornire/oprire directă, Compatibil cu cameră 
documente, Control dinamic lampă, Presetare uşoară OSD, Ecranul de acasă, Durată lungă de 
viaţă a lămpii, Funcţie ecran partajat

Interactivitate Nu
Mod color Tablă, Dinamic, Prezentare, Sport, sRGB, Teatru, Tablă virtuală

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

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11H746040

Cod de bare 8715946605258

Ţară de origine Filipine

EB-680

VOLUM DE LIVRAT

Cablu alimentare
Telecomandă incl. baterii
Manual pe CD
Ghid de pornire rapidă
Cablu USB
Suport de perete
Warranty card
Aparat principal

ACCESORII OPŢIONALE

ELPSP02
V12H467040
Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
ELPLP91
V13H010L91
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Air Filter - ELPAF49
V13H134A49
Table Mount for Ultra-short-throw Series - ELPMB29
V12H516040

1.  - Luminozitatea pe culoare a fost măsurată în conformitate
cu standardul IDMS 15.4. Luminozitatea pe culoare variază în
funcţie de condiţiile de utilizare. Proiectoarele 3LCD Epson
cele mai bine vândute destinate mediului de afaceri şi
educaţional comparate cu proiectoarele DLP cu 1 cip cele mai
bine vândute, în baza datelor NPD din perioada iunie 2013 -
mai 2014 şi datelor cercetărilor PMA pentru trimestrele 1-3
din 2013. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi
www.epson.ro/clo
2.  - Aplicaţia iProjection este disponibilă pe dispozitive
Android, iOS şi Google Chromebook.

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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