
EB-982W
FIŞĂ TEHNICĂ

Ridicaţi ştacheta cu acest proiector WXGA luminos şi scalabil, de 4.200 
lumeni, care oferă multiple soluţii de conectivitate, fiind uşor de instalat.

Optimizaţi potenţialul prezentării dvs. cu acest proiector WXGA luminos, capabil să 
producă imagini mari şi scalabile. Perioadele frecvente de inactivitate pot fi date uitării 
cu acest proiector fiabil, pe care îl puteţi utiliza ani întregi fără a fi nevoie să înlocuiţi 
lampa sau să verificaţi filtrul de aer. Vine cu o gamă de soluţii de conectivitate şi este 
simplu de instalat.

Vizibilitate excelentă pentru orice prezentator
Cu acest proiector WXGA, conţinutul este luminos, vibrant şi clar, garantând că oricine 
poate interacţiona cu audienţa. Oferind o vizibilitate excelentă, acest proiector poate 
afişa imagini luminoase, de până la 280 de inci, chiar şi în spaţii puternic luminate. 
Acest lucru se datorează intensităţii de 4.200 de lumeni şi raportului de contrast de 
16.000:1.

Întreţinere minimă
Proiectoarele noastre fiabile şi lămpile durabile elimină perioadele de inactivitate şi 
costurile inutile de service. Imaginaţi-vă ce puteţi realiza minimizând întreruperile – 
proiectoarele noastre pot fi folosite ani întregi fără a înlocui lampa.

Instalare uşoară
Fiecare mediu de lucru este diferit, aşa că aveţi nevoie de o soluţie de afişare uşor de 
instalat şi de poziţionat. Datorită zoom-ului optic larg de 1,6x şi corecţiei trapezului pe 
verticală şi orizontală, acesta este uşor de instalat şi poate fi pus rapid în funcţiune.

Utilizaţi mai multe dispozitive
Captaţi atenţia audienţei şi încurajaţi colaborarea cu soluţiile simple de conectivitate. 
Cu aplicaţia iProjection1, este uşor să afişaţi conţinut de pe PC-uri şi dispozitive 
inteligente. Puteţi utiliza funcţia de divizare a ecranului pentru a afişa simultan conţinut 
de pe mai multe dispozitive, în timp ce funcţia de moderare vă permite să verificaţi 
conţinutul înainte de afişare.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Imagini vibrante cu 4.200 lm şi raport de 
contrast de 16.000:1
Tehnologia 3LCD şi luminozitate ridicată pe 
alb şi pe culoare
Întreţinere minimă
Poate fi folosit ani întregi fără a fi nevoie de 
întreţinere
Instalare flexibilă
Corecţie trapez pe orizontală şi pe verticală 
şi zoom optic de 1,6x
Conectivitate îmbunătăţită
Două porturi HDMI, Ethernet RJ-45, 
conectivitate wireless opţională
Funcţii de colaborare
Aplicaţia iProjection1, funcţia de divizare a 
ecranului, funcţia de moderare



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Sistem de proiecţie Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide
Panou LCD 0,59 inchi cu MLA (D9)

IMAGINE
Luminozitate culor 4.200 Lumen- 2.600 Lumen (economic)
Luminozitate albă 4.200 Lumen - 2.600 Lumen (economic) în conformitate cu ISO 21118:2012
Rezoluţie WXGA, 1280 x 800, 16:10
Native Contrast 16.000 : 1
Lampă UHE, 230 L, 6.500 h Viaţă utilă, 17.000 h Viaţă utilă (în modul economisire energie)
Corecţie Keystone Automat vertical: ± 30 ° orizontal ± 30 °
Reproducerea culorilor până la 1,07 miliarde culori

OPTICĂ
Raport proiecţie 1,38 - 2,24:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,6
Dimensiuni proiecţie 29 inci - 280 inci
Unghi larg distanţă proiecţie 0,9 m - 8,5 m
Distanţă proiecţie tele 1,4 m - 13,7 m
Numărul F al lentilei de 
proiecţie

1,51 - 1,99

Distanţă focală 18,2 mm - 29,2 mm
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), LAN wireless 

a/n (5 GHz) (opţional), Intrare VGA (2x), Ieşire VGA, Intrare HDMI (2x), Intrare semnal compus, 
Ieşire audio mini-jack stereo, Intrare audio mini-jack stereo (2x), Intrare audio Cinch

Conexiune smartphone Ad-hoc/Infrastructură

CARACTERISTICI AVANSATE
Securitate Protecţie Kensington, Blocaj panou de comandă, Orificiu pentru cablul de securitate, Blocare 

unitate LAN wireless, Protecţie prin parolă
Caracteristici Buton „AV mute”, Corecţie trapez automată, Difuzor integrat, Pornire/oprire directă, Compatibil cu 

cameră documente, Presetare uşoară OSD, Corecţie trapez pe orizontală şi pe verticală, 
Proiectare în reţea, Funcţie de copiere OSD, Fără PC, Quick Corner, Funcţie ecran partajat, 
Posibilitate de conectare în reţea LAN wireless, Configurare iProjecton în funcţie de codul QR

Mod color Tablă, Cinematograf, Dinamic, Sport, sRGB

GENERAL
Consum de energie 327 Waţi, 225 Waţi (economic), 0,3 Waţi (în Standby)
Dimensiuni produs 309 x 282 x 90 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 3,1 kg
Nivel de zgomot Normal: 37 dB (A) - Economic: 28 dB (A)
Software încorporat iProjection, Epson Projector Management
Difuzor 16 Waţi

ALTELE
Garanţie 60 Luni Retur în service, Lampă: 60 Luni sau 1.000 h

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11H987040

Cod de bare 8715946680774

Ţară de origine Filipine

EB-982W

VOLUM DE LIVRAT

Cablu VGA
Aparat principal
Telecomandă incl. baterii
Warranty card
Ghid de pornire rapidă
Cablu alimentare

ACCESORII OPŢIONALE

Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-
x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
ELPSP02
V12H467040
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

1.  – Necesită aplicaţia iProjection şi o conexiune la internet.
Soluţia este compatibilă doar cu dispozitive iOS şi Android şi s
ar putea aplica limite de partajare a fişierelor.

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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