
EB-L1070U (alb)
FIŞĂ TEHNICĂ

Proiectorul laser, care nu necesită întreţinere, este ideal pentru 
scenariile care necesită imagini de mari dimensiuni, detaliate şi de 
calitate.

Acest proiector instalabil şi accesibil, de 7.000 lumeni, cu lentile interschimbabile, care 
oferă imagini de calitate datorită tehnologiei laser, este comercializat doar ca 
echipament fără lentilă, lucru care permite utilizatorului să aleagă lentilele dorite din 
gama variată Epson. Instalarea flexibilă, întreţinerea minimă şi designul modern şi 
compact permit utilizarea acestui proiector laser într-o diversitate de spaţii de mari 
dimensiuni. 

Calitate superioară a imaginii
Modelul EB-L1070U proiectează imagini cu nuanţe de alb clare, cu detalii vibrante, cu 
nuanţe intense de negru, cu umbre definite şi cu un raport înalt de contrast.

Instalare flexibilă
Designul compact şi discret vă oferă posibilitatea de a integra fără probleme acest 
proiector în aproape orice locaţie. Funcţia de rotire la 360 de grade şi tehnologia fără 
înclinare vă permit să proiectaţi în orice direcţie.

Lentile interschimbabile
La fel cum alegerea obiectivului unui aparat foto se face în funcţie de un scenariu 
specific, acelaşi lucru este valabil şi pentru diferitele medii de proiecţie. Din acest motiv, 
am creat un proiector compatibil cu diverse tipuri de lentile. Epson oferă 11 lentile 
interschimbabile, care pot fi folosite pentru proiecţii pe distanţe scurte sau lungi.
Lentila nu este inclusă în pachetul acestui proiector.

Fiabil
Epson a dezvoltat o gamă alternativă de proiectoare cu „sursă de lumină care nu 
necesită întreţinere” şi care nu necesită intervenţia dvs. 

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Fiabilitate de lungă durată
Poate fi integrat aproape oriunde. Libertate 
de proiecţie la un unghi de 360 de grade
Compatibilitate lentile
Este compatibil cu o gamă variată de lentile 
interschimbabile de la Epson
Design optimizat
Design modest, simplu, compact şi discret. 
Culoare albă.
Calitatea imaginii
7.000 lumeni, amplificare 4K, luminozitate 
pe culoare, 3LCD, raport de contrast nativ 
de 2000:1
Asistenţă
Cinci ani/20.000 de ore garanţie



EB-L1070U (alb)

VOLUM DE LIVRAT

Manual pe CD
Protecţie cablu
Cablu alimentare
Ghid de pornire rapidă
Telecomandă incl. baterii
Lens connector cap



ACCESORII OPŢIONALE

Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
Air Filter - ELPAF46
V13H134A46
Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000
V12H803010
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
3D Polarizer - ELPPL01
V12H618A01
Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000
V12H802010

OPTIONAL LENSES

Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1
V12H004U03
Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series
V12H004M08
Lens - ELPLX01W - UST lens G7000 series & L1100,1200,1300,1400/5U
V12H004Y01
Lens - ELPLX01 - UST lens G7000 series & L1100,1200,1300,1400/5U
V12H004X01
Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2
V12H004W06
Lens - ELPLW08 - Wide throw
V12H004W08
Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1
V12H004UA3
Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11H940940

Cod de bare 8715946672496

Ţară de origine China

Mărime palet 2 Bucăţi

EB-L1070U (alb)

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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