
EB-L200F
FIŞĂ TEHNICĂ

Prezentați cu ușurință conținut pe un afișaj scalabil de până la 500 de 
inci, în combinație cu capacitate de streaming și conectivitate pentru 
partajare.

EB-L200F este un proiector laser, Full HD, entry-level, cu numeroase caracteristici, 
înlocuitorul ideal pentru modelele existente cu lămpi. Oferă o luminozitate de 4.500 de 
lumeni, o serie de caracteristici de conectivitate wireless și prin cablu și o dimensiune 
scalabilă a afișajului de până la 500 de inci. 

Îmbunătățiți-vă prezentările
Această soluție de afișare laser, Full HD, ideală, vă permite să faceți upgrade la 
performanțe și fiabilitate laser fără să plătiți un preț mai mare. Contrastul ridicat de 
2.500.000:1 și tehnologia 3LCD furnizează imagini clare în orice mediu de lucru, 
contribuind la minimizarea solicitării ochilor și menținând publicul implicat, pentru a 
putea realiza prezentări excepționale. 

Redați cu ușurință conținut
Îmbunătățiți prezentările cu LAN wireless și duplicarea ecranului (Miracast) de pe 
telefoane, dispozitive de streaming, laptopuri și multe altele.

Design nou elegant
Designul nou, modern și mai ușor în comparație cu alte produse laser cu luminozitate 
similară permite înlocuirea simplă a unităților existente cu EB-L200F. EB-L200F poate fi 
montat și poate proiecta din orice unghi, ceea ce îl face ideal pentru orice scenariu, sau 
îl puteți utiliza pur și simplu ca proiector laser portabil, mutându-l dintr-un loc în altul. 

Ani de utilizare neîntreruptă
Proiectați o perioadă de timp mai îndelungată, datorită fiabilității excepționale și duratei 
de viață a lămpii de până la 30.000 ore în modul economic (20.000 de ore în modul 
normal). EB-L200F este acoperit de o garanție de cinci ani.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Proiector laser cu luminozitate de 4.500 
de lumeni
Imagini clare și culori luminoase, chiar și în 
încăperi iluminate puternic
Un afișaj scalabil, de la 40 până la 500 de 
inchi
Imagini Full HD clare pentru o lizibilitate 
excelentă
Redați cu ușurință conținut
LAN wireless, duplicarea ecranului și două 
intrări HDMI, pentru integrare ușoară, și 
difuzoare integrate de 16 W
Fiabilitate fără întreținere
Tehnologie Epson durabilă susținută de 
siguranța unei garanții de cinci ani
Soluția completă
Raport de contrast de incredibil de 
2.500.000:1 pentru conținut vibrant, realist și 
nuanțe mai intense de negru



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Sistem de proiecţie Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide
Panou LCD 0,62 inchi cu C2 Fine

IMAGINE
Luminozitate culor 4.500 Lumen- 3.150 Lumen (economic) în conformitate cu IDMS15.4
Luminozitate albă 4.500 Lumen - 3.150 Lumen (economic) în conformitate cu ISO 21118:2012
Rezoluţie Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Raport contrast 2.500.000 : 1
Corecţie Keystone Automat vertical: ± 30 °, Manual orizontal ± 30 °
Reproducerea culorilor până la 1,07 miliarde culori

OPTICĂ
Raport proiecţie 1,33 - 2,16:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,62
Dimensiuni proiecţie 40 inci - 500 inci
Distanţă focală 18,2 mm - 29,2 mm
Focus Manual

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), Wi-Fi Direct, 

Intrare VGA (2x), Ieşire VGA, Intrare semnal compus, Miracast, Ieşire audio mini-jack stereo, 
Intrare audio mini-jack stereo (2x), Intrare audio Cinch, intrare pentru microfon, HDMI (HDCP 2.2) 
(2x), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless (WiFi 5)

Conexiune smartphone Ad-hoc/Infrastructură

CARACTERISTICI AVANSATE
Moduri color 2D Dinamic, Cinema, Prezentare, sRGB, Joc
Caracteristici Buton „AV mute”, Căutare automată a sursei, Difuzor integrat, Siglă personalizată utilizator, 

Compatibil cu cameră documente, Ecranul de acasă, Pornire/oprire automată, Durată de viaţă 
lungă a sursei de lumină, Funcţie de copiere OSD, Fără PC, Quick Corner, Screen 
Mirroring/Duplicarea ecranului, Partajare ecran, Funcţie ecran partajat, Posibilitate de conectare în 
reţea LAN wireless, Aplicaţia iProjection, Configurare iProjecton în funcţie de codul QR

GENERAL
Consum de energie 254 Waţi, 193 Waţi (economic), 0,5 Waţi (în Standby)
Dimensiuni produs 325 x 299 x 90 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 4,1 kg
Nivel de zgomot Normal: 37 dB (A) - Economic: 28 dB (A)
Difuzor 16 Waţi
Tip încăpere/utilizare Sală de conferințe, Home Office, Sală de conferințe mare/amfiteatru, Spațiu de colaborare/sală de 

curs
Poziționare Montare pe tavan, Desktop

ALTELE
Garanţie 60 Luni Retur în service sau 12.000 h

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11H990040

Cod de bare 8715946686080

Ţară de origine China

EB-L200F

VOLUM DE LIVRAT

Telecomandă incl. baterii
Cablu alimentare
Aparat principal
HDMI Cable 1.8m

ACCESORII OPŢIONALE

Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71
Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
ELPSP02
V12H467040
Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

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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