
EB-PU1007B
FIŞĂ TEHNICĂ

EB-PU1007B este un proiector compact și flexibil, cu luminozitate 
ridicată, cu lentile interschimbabile și caracteristici avansate de 
instalare.

Acest proiector instalabil extrem de flexibil, de 7.000 de lumeni, este comercializat doar 
ca echipament fără lentilă și poate fi asociat fără probleme cu gama de lentile existentă 
de la Epson pentru a oferi luminoase și realiste într-o varietate de medii: de la obiective 
turistice la amfiteatre și de la muzee la săli de ședințe. Modelul EB-PU1007B cu 
luminozitate mare oferă rezoluție WUXGA cu amplificare 4K, HDR și caracteristici 
avansate de instalare.

Calitate superioară a imaginii
Modelul EB-PU1007B de 7.000 de lumeni proiectează imagini cu nuanțe de alb clare, 
cu detalii vibrante, cu nuanțe intense de negru, cu umbre definite și cu un raport înalt 
de contrast.

Design compact și ușor
Datorită dimensiunii compacte, proiector poate fi transportat mai ușor și economisește 
spațiul de depozitare, oferind avantaje în ceea ce privește dimensiunea și costurile 
flotelor de proiectoare. Designul discret îi permite să se integreze perfect în majoritatea 
mediilor. Disponibil, de asemenea, și în varianta alb.

Compatibilitate cu lentilele interschimbabile
Modelul EB-PU1007B acceptă diferite tipuri de lentile adecvate pentru o gamă largă de 
medii de proiectare, inclusiv o lentilă pentru distanțe ultrascurte cu abatere zero. Epson 
furnizează proiectorul doar ca echipament fără lentilă, ceea ce oferă utilizatorului 
capacitatea de a crea soluția de proiectare potrivită, pentru aplicația potrivită.

Proiectat pentru flexibilitate la instalare
Produceți afișaje de dimensiuni mari, extrem de luminoase, chiar și ca parte a 
instalațiilor cu echipamente multiple, în care îmbinarea marginilor, gruparea și 
flexibilitatea lentilelor sunt esențiale. Software-ul Epson Projector Professional Tool 
facilitează tehnicile avansate de instalare, cum ar fi maparea prin proiecții, în timp ce 
modulul opțional pentru camera externă (ELPEC01) utilizează procesarea integrată 
pentru corecția geometriei fără PC pentru grupare. Modelul EB-PU1007B este dotat cu 
NFC pentru configurarea instalațiilor cu echipamente multiple, simplificând 
diagnosticarea și instalările prin intermediul aplicației Epson Projector Config Tool.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Design compact și ușor
Discret și mai ușor de transportat
Compatibilitate lentile
Este compatibil cu o gamă variată de lentile 
interschimbabile de la Epson
Design optimizat
Design modest, simplu și discret. De culoare 
neagră.
Calitatea imaginii
7.000 de lumeni, 3LCD, rezoluție WUXGA 
cu amplificare 4K
Instrumente avansate de instalare
O gamă de instrumente software gratuite și 
un modul opțional pentru cameră externă



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Sistem de proiecţie Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide
Panou LCD 0,76 inchi cu C2 Fine

IMAGINE
Luminozitate culor 7.000 Lumen- 4.900 Lumen (economic) în conformitate cu IDMS15.4
Luminozitate albă 7.000 Lumen - 4.900 Lumen (economic) In accordance with ISO 21118:2020
Luminozitate pe culoare în 
mod portret

7.000 lm

Luminozitate pe alb în mod 
portret

7.000 lm

Rezoluţie WUXGA
High Definition Îmbunătăţire 4K
Raport de aspect 16:10
Raport contrast Over 2.500.000 : 1
Native Contrast 2.000 : 1
Sursa de lumină Laser
Sursa de lumină 20.000 Ore Durability High, 30.000 Ore Durability Eco
Corecţie Keystone Manual vertical: ± 45 °, Manual orizontal ± 30 °
Modificare video 10 Bits
Reproducerea culorilor până la 1,07 miliarde culori

OPTICĂ
Raport proiecţie 0,35 - 10,11:1
Zoom Motorized
Obiectiv Optic
Lens Shift varies by lens
Dimensiuni proiecţie varies by lens
Unghi larg distanţă proiecţie )varies by lens
Distanţă proiecţie tele )varies by lens
Distanţă de proiecţie Wide/Tele )varies by lens
Numărul F al lentilei de 
proiecţie

varies by lens

Distanţă focală varies by lens
Focus Motorizat
Decalaj varies by lens
Obiective interschimbabile Da
Obiectiv standard Neinclus

CONECTIVITATE
Conexiuni USB 2.0-A (2x), USB 2.0 Tip B (numai pentru service), RS-232C, Interfaţă Ethernet (100 Base-

TX/10 Base-T), LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n (opţional), Intrare VGA, Intrare DVI, HDBaseT, 
Jack plug out, HDMI (HDCP 2.3)

Protocol de rețea HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

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

Blocare unitate LAN wireless, Securitate LAN wireless, Protecţie prin parolă
Caracteristici Îmbunătăţire 4K, A/V mute, Pornire automată, Căutare automată a sursei, Pornire/oprire directă, 

Edge Blending, Durată de viaţă lungă a sursei de lumină, Funcţie de copiere OSD, Power on 
button, Quick Corner, Funcție de programare, Rezoluţie foarte mare, Control web, Telecomandă 
web, Aplicaţia iProjection

Mod color Cinematograf, Dinamic, Natural, Prezentare, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Detectarea dispozitivelor AMX

EB-PU1007B

VOLUM DE LIVRAT

Telecomandă incl. baterii
Cablu alimentare
Protecţie cablu
Lens connector cap
Set de manuale de utilizare
Documente de garanţie



SPECIFICAŢII PRODUS

GENERAL
Consum de energie 431 Waţi, 366 Waţi (economic), 0,5 Waţi (în Standby), On mode power consumption as defined in 

JBMS-84 358 Waţi
Disiparea căldurii 1.465,4 BTU/hour (max)
Tensiune de alimentare AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs 545 x 436 x 189 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 16,3 kg
Nivel de zgomot Normal: 33 dB (A) - Economic: 29 dB (A)
Temperatură Depozitare -10° C - 60° C
Umiditate a aerului Funcţionare 20% - 80%, Depozitare 10% - 90%

Dacă videoproiectorul este suspendat pe tavan sau montat pe perete și instalat într-un mediu cu 
mult fum de ulei încins sau în spații cu substanțe uleioase și chimicale volatile, în locuri cu mult 
fum sau cu baloane de săpun pentru ,,punerea în scenă'' a evenimentelor ori undeva unde sunt 
arse frecvent esențe aromatice, aceasta ar putea periclita integritatea materială a unor 
componente ale produselor noastre, care în timp ar deveni susceptibile la deteriorare, până la 
eventuala lor desprindere din tavan sau din locurile în care sunt fixate. 

Dacă sunteți îngrijorat cu privire la mediul în care este instalat videoproiectorul dumneavoastră 
sau dacă aveți orice alte nelămuriri, vă rugăm să contactați departamentul nostru de suport tehnic, 
de la care veți primi asistență.

Software încorporat Aplicația Content DIY, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson 
Projector Management, Epson Projector Professional Tool

Opţiuni Unitate LAN wireless
Tip încăpere/utilizare Sală de conferințe, Sală de conferințe mare/amfiteatru, Sală de conferințe/Sală de clasă, Mapare 

proiecții, Închiriere/evenimente, Semnalistică/retail, Atracții pentru vizitatori
Poziționare Montare pe tavan, Desktop, Cadru mobil
Color Alb

ALTELE
Garanţie 36 Luni Retur în service

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

EB-PU1007B

VOLUM DE LIVRAT

Telecomandă incl. baterii
Cablu alimentare
Protecţie cablu
Lens connector cap
Set de manuale de utilizare
Documente de garanţie



ACCESORII OPŢIONALE

Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
Air Filter - ELPAF46
V13H134A46
Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010
External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 Series
V13H134AD0
Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
V12H006AF0
Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
V12H006AG0
Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68
V12H006AH0

OPTIONAL LENSES

Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series
V12H004M08
Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F
Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1
V12H004UA3
Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
Lens - ELPLX01S - UST lens
V12H004X0A

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11HA34840

Cod de bare 8715946697413

Ţară de origine Filipine

EB-PU1007B

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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