
EF-100B
FIŞĂ TEHNICĂ

Proiectaţi oriunde şi oricând folosind acest proiector laser, portabil şi 
elegant. Supradimensionaţi conţinutul cu uşurinţă folosind dispozitivele 
de redare şi portul HDMI.

Stilul elegant şi sofisticat al acestui proiector v-ar putea distrage cu uşurinţă atenţia de 
la varietatea impresionantă de caracteristici. Fiind un model compact şi uşor, este 
simplu să vă mutaţi dintr-o încăpere în alta sau să-l luaţi când plecaţi de acasă. 
Proiectează aproape instantaneu – la lumina zilei – şi în orice direcţie. Afişaţi conţinut 
de pe telefon, de pe dispozitive de redare, de pe laptop, de pe console de jocuri etc. 
Este uşor de instalat şi îl puteţi folosi mulţi ani de acum înainte.

Design elegant şi sofisticat
Veţi dori să lăsaţi acest proiector la vedere datorită finisajului său metalic modern, cu 
colţuri rotunjite în mod elegant şi cu butoane minimaliste. 

Conţinut supradimensionat oriunde doriţi
Cu acest proiector uşor şi compact, proiectaţi la o dimensiune impresionantă, de 150 
de inci, oriunde doriţi. Este simplu să strângeţi toate lucrurile şi să vă mutaţi dintr-o 
încăpere în alta sau să-l luaţi când plecaţi de acasă. De asemenea, proiectorul poate fi 
poziţionat în lateral pentru a proiecta în orice direcţie – pe perete, tavan sau podea. 

Imagini luminoase şi pline de culoare
Chiar şi în lumină naturală, acest proiector poate oferi imagini luminoase şi vii, aşadar 
nu este nevoie să stingeţi luminile, să acoperiţi ferestrele sau să utilizaţi un ecran. 
Acest avantaj se datorează sursei de lumină laser şi tehnologiei 3LCD.

Configurare fără probleme
Deschideţi ghidul de prezentare folosind telecomanda, pentru a vedea cât de simplu 
este să configuraţi proiectorul. Sunetul este redat prin difuzoarele încorporate şi prin 
portul pentru căşti, însă aveţi şi opţiunea de a conecta proiectorul la o boxă portabilă 
prin Bluetooth.

Căutaţi şi afişaţi orice doriţi
Afişaţi conţinut de pe telefon, tabletă, DVD player, consolă de jocuri sau laptop 
conectându-vă la portul HDMI. Redarea conţinutului este la fel de simplă, deoarece 
dispozitivele (cum ar fi Amazon Fire TV, Google Chromecast, Roku) pot fi conectate în 
partea din spate. 

Urmăriţi conţinutul dvs. preferat pentru următorii 10 ani1
Datorită sursei de lumină laser cu o durată lungă de viaţă, veţi putea urmări conţinutul 
preferat pentru următorii 10 ani1 fără a fi nevoie de întreţinere. 

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Portabil şi elegant
Design compact şi uşor, cu finisaje metalice 
elegante
Conţinut supradimensionat, indiferent de 
direcţie
Afişare cu o dimensiune de 150 de inci, pe 
perete sau pe tavan
Sursă de lumină laser cu durată lungă de 
viaţă
Urmăriţi conţinutul dvs. preferat pentru 
următorii 10 ani1
Simplu de configurat şi de accesat 
conţinutul
Redaţi conţinut conectând dispozitivele în 
partea din spate sau folosind portul HDMI
Utilizaţi proiectorul în lumină naturală
Nu este nevoie să stingeţi luminile, să 
acoperiţi ferestrele sau să utilizaţi un ecran



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Sistem de proiecţie Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide
Panou LCD 0,59 inchi cu C2 Fine

IMAGINE
Raport contrast 2.500.000 : 1
Corecţie Keystone Automat vertical: ± 45 °, Manual orizontal ± 40 °
Reproducerea culorilor până la 1,07 miliarde culori
High Definition HD ready
Raport de aspect 16:10
Sursa de lumină Laser
Modificare video 10 Bits
Frecvenţă de generare a 
imaginii 2D pe verticală

100 Hz - 120 Hz

OPTICĂ
Raport proiecţie 1,04 - 1,40:1
Zoom Digital, Factor: 1,35
Dimensiuni proiecţie 30 inci - 150 inci
Distanţă de proiecţie Wide/Tele 1,34 m - 1,81 m ( 60 inchi ecran
Distanţă focală 13,53 mm
Focus Manual
Obiectiv Optic

CONECTIVITATE
Conexiuni USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, Intrare HDMI, Ieşire audio mini-jack stereo, Bluetooth
Conexiune smartphone Nu este cazul

CARACTERISTICI AVANSATE
3D Nu
Moduri color 2D Dinamic, Natural, Cinema, Cinema strălucitor
Caracteristici Difuzor integrat, Corecţie trapez pe orizontală şi pe verticală, Pornire/oprire automată, Durată de 

viaţă lungă a sursei de lumină, Quick Corner

GENERAL
Consum de energie 172 Waţi, 115 Waţi (economic), 0,4 Waţi (în Standby)
Disiparea căldurii 584,8 BTU/hour (max)
Dimensiuni produs 210 x 230 x 92 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 2,7 kg
Nivel de zgomot Normal: 29 dB (A) - Economic: 26 dB (A)
Difuzor 5 Waţi
Tip încăpere/utilizare Jocuri, Home Cinema, Home Office, Home Photo, Spații portabile/Huddle, Sporturi, Streaming, 

Televiziune și receivere TV
Poziționare Desktop, Podea
Color Negru

ALTELE
Garanţie 60 Luni Retur în service sau 12.000 h

EF-100B

VOLUM DE LIVRAT

Aparat principal
Cablu alimentare
Telecomandă incl. baterii
Ghid de pornire rapidă
User guide



ACCESORII OPŢIONALE

Air Filter - ELPAF57 - EF-100 series
V13H134A57

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11H914140

Cod de bare 8715946668505

Ţară de origine Filipine

Mărime palet 6 Bucăţi

EF-100B

1.  Pe baza vizionării unui conţinut de cinci ore zilnic, cu
proiectorul setat în modul Eco.
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