
EB-L510U
FIŞĂ TEHNICĂ

Proiector cu laser entry-level, flexibil, cu performanţă WUXGA de 5.000 
de lumeni, ideal pentru înlocuirea proiectoarelor cu lămpi existente.

EB-L510U este un proiector cu laser entry-level, ideal pentru înlocuirea modelelor cu 
lămpi existente din sălile de şedinţe şi sălile de curs. Oferă o luminozitate extraordinară 
de 5.000 de lumeni, rezoluţie Full HD WUXGA şi o gamă de funcţii extraordinare, 
inclusiv conectivitate HDBaseT şi HDMI şi deplasarea lentilei.

Performanţă laser economică
EB-L510U oferă o luminozitate impresionantă de 5.000 de lumeni şi rezoluţie Full HD 
WUXGA la un preţ economic, ceea ce înseamnă că puteţi avansa la performanţa şi 
fiabilitatea laser fără a plăti pentru calitatea premium. Calitatea ireproşabilă a imaginii şi 
luminozitatea ridicată pe alb şi pe culoare oferă impact prezentărilor dumneavoastră, 
chiar şi în încăperi foarte luminoase.

Funcţii de conectivitate utile
Acest proiector oferă o gamă de funcţii de conectivitate, inclusiv HDBaseT pentru o 
conexiune directă prin fir, utilizând un singur cablu, plus HDMI.

Fiabil şi durabil
EB-L510U se bazează pe tehnologia laser Epson consacrată, care oferă o fiabilitate de 
tip „configuraţi şi uitaţi” pentru ca întreţinerea să fie redusă la minimum. Proiectorul are 
o garanţie de cinci ani sau 12.000 de ore.

Instalare simplă şi flexibilă
Deplasarea lentilei şi carcasa mai mică şi mai uşoară decât produsele cu luminozitate 
similară¹ facilitează înlocuirea unităţilor existente cu EB-L510U, iar tehnologia laser 
înseamnă că aceste proiectoare pot fi montate în orice unghi şi pot proiecta din orice 
unghi, ceea ce le transformă în opţiunea ideală pentru orice scenariu.

Design nou elegant
Designul nou şi de actualitate al carcasei înseamnă că EB-L510U va arăta perfect chiar 
şi în noile mediile extrem de pretenţioase. De asemenea, este prevăzut şi cu un capac 
potrivit pentru partea din spate, care acoperă cablurile şi conectorii pentru un aspect 
ordonat.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Luminozitate de 5.000 de lumeni
Imagini clare şi culori luminoase, chiar şi în 
încăperi iluminate puternic
Rezoluţie WUXGA
Imagini Full HD clare pentru o lizibilitate 
excelentă
HDMI şi HDBaseT
Cele mai recente funcţii de conectivitate 
pentru o utilizare foarte simplă
Instalare simplă, flexibilă
Deplasarea lentilei şi carcasa mai mică şi 
mai uşoară facilitează instalarea
Fiabilitate de lungă durată
Tehnologie Epson durabilă susţinută de o 
garanţie de cinci ani sau de 12.000 de ore



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Sistem de proiecţie Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide
Panou LCD 0,67 inchi cu D10

IMAGINE
Luminozitate culor 5.000 Lumen- 3.500 Lumen (economic) în conformitate cu IDMS15.4
Luminozitate albă 5.000 Lumen - 3.500 Lumen (economic) în conformitate cu ISO 21118:2012
Rezoluţie WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Raport contrast 2.500.000 : 1
Corecţie Keystone Manual vertical: ± 30 °, Manual orizontal ± 30 °
Reproducerea culorilor până la 1,07 miliarde culori
High Definition Full HD
Raport de aspect 16:10

OPTICĂ
Raport proiecţie 1,35 - 2,20:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,6
Dimensiuni proiecţie 50 inci - 500 inci
Unghi larg distanţă proiecţie 1,4 m - 14,8 m
Distanţă proiecţie tele 2,4 m - 23,8 m
Distanţă de proiecţie Wide/Tele 1,44 m - 23,84 m
Numărul F al lentilei de 
proiecţie

1,5 - 1,7

Distanţă focală 20 mm - 31,8 mm
Focus Manual

CONECTIVITATE
Conexiuni USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, RS-232C, Interfaţă Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Intrare VGA 

(2x), Ieşire VGA, Intrare HDMI (2x), HDBaseT, Ieşire audio mini-jack stereo, Intrare audio mini-jack 
stereo (2x), LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n (opţional)

Conexiune smartphone Ad-hoc/Infrastructură

CARACTERISTICI AVANSATE
Securitate Protecţie Kensington, Lacăt, Orificiu pentru cablul de securitate, Blocare unitate LAN wireless, 

Protecţie prin parolă
Caracteristici Pornire automată, Selecţie automată a intrării, Difuzor integrat, Siglă personalizată utilizator, 

Pornire/oprire directă, Compatibil cu cameră documente, Ecranul de acasă, Vizualizator JPEG, 
Durată de viaţă lungă a sursei de lumină, Funcţie de copiere OSD, Aplicaţie de proiecţie pentru 
Chromebook, Quick Corner, Funcţie ecran partajat, Aplicaţia iProjection, Configurare iProjecton în 
funcţie de codul QR

Mod color Cinematograf, Dinamic, Prezentare, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection

GENERAL
Consum de energie 322 Waţi, 244 Waţi (economic), 0,3 Waţi (în Standby)
Dimensiuni produs 440 x 304 x 120 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 8,5 kg
Nivel de zgomot Normal: 37 dB (A) - Economic: 25 dB (A)
Software încorporat Epson Projector Management Software
Difuzor 10 Waţi
Color Alb

ALTELE
Garanţie 60 Luni Retur în service sau 12.000 h

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

EB-L510U

VOLUM DE LIVRAT

Protecţie cablu
Cablu VGA
Aparat principal
Cablu alimentare
Telecomandă incl. baterii
Manual de utilizare (CD-ROM)
Ghid de pornire rapidă



ACCESORII OPŢIONALE

Air Filter - ELPAF56 - L600 Series
V13H134A56
Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11H903040

Cod de bare 8715946661582

Ţară de origine China

Mărime palet 2 Bucăţi

EB-L510U
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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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