
Spraw, by prezentacje stały się proste, dzięki projektorowi  
Epson EB-925, który daje bardzo czysty obraz, posiada 
inteligentne funkcje wzbogacające lekcje lub zebrania i jest  
łatwy w ustawieniu.

Wyświetlaj doskonałe obrazy XGA, nawet w świetle dziennym, umożliwiając 
odbiorcom robienie notatek; technologia Epson 3LCD oraz bardzo wysokie 
natężenie światła białego i barwnego z 3500 lumenów daje wyjątkową 
wyrazistość w każdych warunkach.

Użyteczne funkcje EB-925 sprawią, że prezentacje staną się bardziej efektywne, 
a wbudowany 16-watowy głośnik pozwoli słuchaczom na wyraźny odbiór 
dźwięku. Dedykowane wejście do podłączenia mikrofonu. Niezależne złącze 
USB pozwala na podłączenie wizualizera Epson ELP-DC06, który umożliwi 
wyświetlenie przestrzennych obiektów lub foliogramów. Dziel się z odbiorcami 
obrazami poprzez wyświetlanie ich bezpośrednio z pamięci USB aparatu lub 
przenośnego dysku twardego, używając funkcji pokazu slajdów EasyMP.

Bez względu na rozkład sali, instalacja EB-925 jest prosta. Nawet jeśli projektor 
jest umieszczony pod kątem do ekranu, możesz szybko dostosować obraz, 
używając automatycznej i manualnej korekcji geometrii obrazu, a powiększenie 
x 1,6 zwiększa wszechstronność urządzenia.

Łatwa obsługa i monitorowanie wielu projektorów naraz przy użyciu 
zaawansowanych funkcji sieciowych Epson EasyMP. Publikuj obrazy i pliki 
dźwiękowe w sieci poprzez wejście LAN. Oszczędzaj czas i pozbądź się 
problemów poprzez dostosowanie ustawień, takich jak czas włączenia/
wyłączenia projektora, z jednego miejsca w sieci. 

Projektor Epson EB-925

3500 lm

Opcja

16 W

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

•	  Wyjątkowa jakość obrazu dzięki 
technologii 3LCD firmy Epson

•	 	Wejście	HDMI

•	 	Łatwa	konfiguracja

•	 	Powiększenie	x	1,6

•	  Opcjonalna komunikacja 
bezprzewodowa

•	  Zarządzanie przez sieć EasyMP 

KARTA PRODUKTU

„3 w 1”

Wyświetlanie 
przez USB
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TECHNOLOGIA	PROJEKCJI
Wyświetlacz LCD

Technologia 3LCD
3 x 0,63-calowy D7 z MLA

ROZDZIELCZOŚĆ XGA – 1080 x 768 (współczynnik kształtu 4:3)
Obsługa do 1080p

NATĘŻENIE	ŚWIATŁA	BIAŁEGO*	 
Normalny / Ekonomiczny

 
3500/2450 lumenów

NATĘŻENIE	ŚWIATŁA	BARWNEGO*	 
Normalny / Ekonomiczny

 
3500/2450 lumenów

KONTRAST 2000:1

Rozmiar	ekranu od 30 cali do 300 cali

Odległość wyświetlania 60-calowy obraz z odległości: 1,69–2,75 m

Współczynnik rzutu 1,38–2,24:1

Współczynnik powiększenia Optyczny x 1,6

KOREKCJA	GEOMETRII	OBRAZU Automatyczna pionowa ±30°, ręczna pozioma ±30°

TYP	OBIEKTYWU
Przysłona
Ogniskowa
Offset  
(przesunięcie obiektywu względem obrazu)
Ostrość

1,51–1,99
18,2–29,2 mm
8,6:1

Ostrość ustawiana ręcznie

LAMPA
Żywotność (tryb normalny / ekonomiczny) 
Rodzaj

4000/6000 godzin
230	W	UHE	E-TORL

MOŻLIWOŚCI	POŁĄCZEŃ
Wejście wideo
Wejście audio
Wejście komputerowe
Wejście sterowania
Wejście pamięci USB
Wejście wizualizer Epson USB
Wyjście komputerowe
Wyjście audio
Wejście na mikrofon
Połączenie bezprzewodowe

1	x	RCA,	1	x	S-Video,	2	x	component	(przez	D-sub	15-stykowe),	1	x	HDMI
2	x	Stereo	mini	jack,	1	x	RCA,	1	x	HDMI,	1	x	USB	2.0	typ	B
2	x	D-sub	15-stykowe	(RGB),	1	x	USB	2.0	typ	B,	1	x	HDMI
1	x	RJ-45,	1	x	RS-232,	1	x	USB	2.0	typ	B
1 x USB 2.0 typu A
Zgodne z ELPDC06
1	x	D-Sub	15-stykowe	(RGB)
1 x stereo mini jack
1 x stereo mini jack
1 dodatkowa karta bezprzewodowej sieci LAN (802.11 b/g/n)

FUNKCJE	ZAAWANSOWANE
Zabezpieczenia

Obsługa
Funkcje EasyMP
Ekran

 
Otwór	na	kłódkę	i	linkę	zabezpieczającą,	otwór	na	blokadę	Kensington,	 
ochrona hasłem, blokada modułu bezprzewodowego
Bezpośrednie włączanie/wyłączanie zasilania, natychmiastowe wyłączenie,  
suwak	wyciszenia	AV,	wyświetlanie	przez	USB	3	w	1
EasyMP Network Projection, EasyMP Network & Control, EasyMP PC-Free 
8 trybów kolorów

JĘZYKI 35 języków: angielski / francuski / niemiecki / włoski / hiszpański /  
holenderski / portugalski / rosyjski / szwedzki / norweski / fiński / duński /  
bułgarski / polski / węgierski / czeski / słowacki / rumuński / chorwacki /  
słoweński / ukraiński / kataloński / grecki / turecki / arabski / hebrajski

POZIOM	HAŁASU	(normalny	/	eko) 37/29 dB

DŹWIĘK głośnik 1 x 16 W

WAGA 3,4 kg

WYMIARY	(szer.	x	gł.	x	wys.) 345 x 263 x 93 mm 

POBÓR	MOCY
Tryb zwykły / ekonomiczny
Stan gotowości

337/252 W
0,39 W

GWARANCJA 3 lata na projektor, 1 rok na lampę

*	Miara	oparta	na	normie	ISO	21118

OPAKOWANIE

MODEL	PROJEKTORA EB-925

KOD	SKU

KOD	KRESKOWY

ZAWARTOŚĆ Projektor, kabel zasilający, kabel do podłączenia do komputera, pilot i baterie
pakiet oprogramowania, naklejka ochrony hasłem, instrukcja obsługi

MASA	BRUTTO 5,06 kg

WYMIARY	(dł.	x	szer.	x	wys.) 358 x 486 x 170 mm

Epson EB-925

AKCESORIA OPCJONALNE

•	 	Torba	transportowa 
V12H001K64	 (ELPKS64)

•	 	Zapasowa	lampa 
V13H010L61	 (ELPLP61)

•	 	Filtr	powietrza 
V13H134A29	 (ELPAF29)

•	 	Moduł	bezprzewodowej	sieci	LAN 

•	 	Klucz	USB	szybkiego	połączenia	
bezprzewodowego 
V12H005M08	 (ELPAP08)

•	 	Wizualizer	Epson	USB 
V12H321003	 (ELPDC06)

Udostępniaj obiekty 3D, używając wizualizera ELP-DC06 

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
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