
EB-L200SX
DUOMENŲ LAPAS

Lengvai pritaikomas lazerinis projektorius puikiai perteikia aukštos 
kokybės turinį, suteikiamos ekrano dydžio keitimo ir belaidžio arba 
laidinio prijungimo galimybės

Nepriklausomai nuo darbo vietos dydžio, šis kompaktiškas ir lengvai prieinamas 
sprendimas suteiks galimybę vaizduoti neapribotas ir įtraukiančias prezentacijas. Dėl 
ekrano dydžio ir įvairių formato parinkčių, turinį galima matyti iš bet kokio kampo, o 
dalyviai medžiaga gali dalytis tiesiogiai iš savo įrenginių, tokiu būdu suteikiama puiki 
bendradarbiavimo patirtis.

Naudojantis „EB-L200SX“ vartotojams nebereikės apsiriboti vienu ekrano dydžiu, 
suteikiamos ryškios, keičiamos ekrano dydžio pasirinktys iki 112 colių. Skirtingai negu 
plokščiųjų ekranų projektorių ekvivalentai, naudojant šį įrenginį nesusidaro šešėliai, 
vaizdas neakina ir išlieka pilnai matomas, o 3600 liumenų didelio ryškumo lazerinis 
šviesos šaltinis puikiai veikia esant ryškiam aplinkos apšvietimui. Kelių ekranų 
suderinamumas suteikia galimybę lengvai ir intuityviai bendradarbiauti, o perskirtojo 
ekrano funkcija leidžia rodyti keturis skirtingus XGA kokybės vaizdus viename ekrane.

Kelios įrenginio prijungimo galimybės leidžia pagerinti vaizdo ir įmontuotų garso 
kolonėlių kokybę, tokiu būdu žiūrėjimo patirtis tampa dar geresnė. Prijungus papildomą 
„Epson“ dokumentų kamerą, galima lengvai ir neįtikėtinai detaliai rodyti 3D objektų 
tiesioginius vaizdus, kuriuos matytų visi kambaryje.

Belaidžio ryšio (ir „Miracast“ ekrano atvaizdavimo) funkcijos suteikia galimybę visiškai 
įsitraukti į veiklą ir dalytis turiniu naudojant planšetinius kompiuterius, telefonus bei 
nešiojamus kompiuterius.

Įrenginys yra kokybiškai pagamintas, tai užtikrina ilgą naudojimo laikotarpį.

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

Bet kokia patalpa, bet koks dydis
Ryškios, didelio formato ekrano parinktys iki 
112 colių
Peržiūra iš visų kampų
Jokių apribotų kampų, šešėlių, akinimo ar 
aklųjų zonų
Įvairios bendradarbiavimo parinktys
Išplėskite ryšį naudodami BYOD įrenginius, 
VC kameras ir kt.
Dokumentų kameros suderinamumas
Sukurkite visiškai įtraukiančią geriausio 
garso ir vaizdo patirtį
Išskirtinis patikimumas
Nereikalaujanti priežiūros, patikima lazerių 
technologija



PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA
Projektavimo sistema 3LCD technologija, RGB skystųjų kristalų užraktas
LCD skydelis 0,55 col. ir C2 Fine

VAIZDAS
Spalvotos šviesos išvestis 3.600 liumenas- 2.520 liumenas (ekonomiškas) In accordance with IDMS15.4
Baltos šviesos išvestis 3.600 liumenas - 2.520 liumenas (ekonomiškas) In accordance with ISO 21118:2020
Skiriamoji geba XGA, 1024 x 768, 4:3
Kontrastas 2.500.000 : 1
Trapecinio iškraipymo taisa Automatinis vertikalus: ± 15 °, Neautomatinis horizontalus ± 15 °
Colour Reproduction Upto 1.07 billion colours

OPTINĖS DALYS
Projekcijos santykis 0,55 - 0,74:1
Didinimas Digital, Factor: 1 - 1,35
Projekcijos dydis 50 col. - 112 col.
F skaičiaus projektavimo lęšiai 1,6
Židinio nuotolis 6,4 mm
Fokusas Rankinis
Poslinkis 13 : 1

RYŠYS
Jungtys USB 2.0, A tipo, USB 2.0, B tipo, RS-232C, Eterneto sąsaja (100 Base-TX / 10 Base-T), Belaidis 

LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wireless LAN a/n (5GHz), Wi-Fi tiesioginis prijungimas, VGA 
įvestis (2x), VGA išvestis, HDMI įvestis (2x), Miracast, Stereofoninio mažojo lizdo garso išvestis, 
Stereofoninio mažojo lizdo garso įvestis (2x), mikrofono įvestis

Išmaniojo telefono jungtis Tiesioginis sujungimas / infrastruktūra

IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS
Sauga „Kensington“ apsauga, Valdymo lauko blokuotė, Apsauga slaptažodžiu, Užraktas, Saugos kabelio 

anga, Belaidžio LAN įrenginio užraktas, Belaidžio LAN apsauga, Password protection
Savybės Skliauto koregavimas, Automatinis įjungimas, Automatinė šaltinio ieška, Integruotasis garsiakalbis, 

Suderinamas su CEC, Skaitmeninis didinimas, Tiesioginio maitinimo įjungimas / išjungimas, 
Suderinama su dokumentų kamera, Easy OSD pre-setting, Email notification, Pagrindinis ekranas, 
Horizontalusis ir vertikalusis pagrindo koregavimas, Įjungimas/išjungimas iš karto, Mail notification 
function, Mikrofono įvadas, Tinklo administravimas, Projektavimas per tinklą, OSD copy function, 
„Quick Corner“, Tvarkaraščio funkcija, Sąrankos vediklis, Ekrano padalijimo funkcija, Valdymas 
internetu, Nuotolinis valdymas internetu, Belaidžio LAN prijungimo galimybė

Interactivity No
Spalvinis režimas Lenta, Kinas, Dinamiškai, Pristatymas, sRGB

BENDROJI INFORMACIJA
Energijos sąnaudos 254 W, 193 W (ekonomiškas), 0,5 W (Parengties režimu)
Gaminio matmenys 325 x 337 x 90 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris 4,5 kg

KITA
Garantija 60 Mėnesių Atvežimas arba 12.000 h

Pasirinktinai pratęsiama garantija

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU V11H994040

Brūkšninis kodas 8715946686417

Kilmės šalis Kinija

EB-L200SX

ESAMI PRIEDAI

Maitinimo kabelis
Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
Greitos darbo pradžios vadovas
HDMI Cable 1.8m

PASIRINKTINIAI PRIEDAI

Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71
Wall Mount - ELPMB45
V12H706040
Wall Mount - ELPMB64 - EB-L2xx
V12HA39010
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
Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
ELPSP02
V12H467040

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. 
Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

Epson Europe B.V. 
Azie Building, 
Atlas Arena Amsterdam 
Hoogoorddreed 5 


