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EB-FH52

Az értekezleteken folyamatosan éles képekkel vetíthet bemutatókat a
hatalmas, méretezhető, 1080p felbontású Full HD képet megjelenítő
vetítőfelületre, amelyet szinte bárhová elhelyezhet.
Akár részletgazdag és éles képekkel vetített bemutatókat tart, akár videótartalmakat
néz, a stílusos kialakítású EB-FH52 otthoni vagy irodai használatra is ideális. Full HD
képet vetít nagy fényerővel a jól látható tartalmak érdekében. A megbízható
technológia problémamentes üzemeltetést eredményez, kevesebb beavatkozással és
kisebb karbantartási igénnyel.
Magas fényerejű, élénk színű tartalom nagy, méretezhető vetítőfelületen
A villámgyors, 240 Hz-es képfrissítési arány rendkívül folyamatos képet biztosít a néző
számára, a vetítőfelületen megjelenített szemléltető anyag váltásának ütemétől
függetlenül. A tartalom soha nem látott módon, a legapróbb részletességgel, éles,
tiszta képekkel jelenik meg az akár 300 hüvelykes átmérőjű vetítőfelületen. A magas
fényerő, a nagy, 16 000:1 kontrasztarány és a Full HD tartalom kombinációja kiváló
képminőséget és olyan vizuális élményt nyújt, amely még nagy fényerejű környezeti
megvilágítás esetén is kíméli a szemet.
Zavartalanul megtartott értekezletek – több éven keresztül
Akár 12 000 óra lámpaélettartam is elérhető ECO módban.
A telepítés és az elhelyezés tekintetében egyaránt rugalmas megoldás
Az automatikus függőleges és a manuális vízszintes trapézkorrekció nagyobb
rugalmasságot biztosít a projektor torzításmentes vetítést eredményező
elhelyezésekor, ahogy a széles tartományú optikai zoom is növeli a rugalmasságot.
Rugalmas csatlakoztathatóság a tartalommegosztásért
A vezeték nélküli csatlakoztatást szolgáló beépített megoldások egyszerűen és intuitív
módon teszik hozzáférhetővé a projektort a kompatibilis okoseszközökről az iProjection
alkalmazás segítségével1. A tartalom a mozgás szabadságával és egyúttal a közönség
közreműködésével vetíthető ki. Az osztott képernyő funkció tartalmak egynél több
eszközről való lejátszását teszi lehetővé két különböző megjelenítőeszköz igénye
nélkül.
Kiváló hangminőség A projektorba épített 16 W-os hangszórónak köszönhetően a
hanglejátszás tisztán hallható, külső hangszóró nélkül is.

LÉNYEGES JELLEMZŐK
Vezeték nélküli, nagy fényerejű Full HD
képek villámgyors, 240 Hz-es
képfrissítéssel
3LCD technológia és egyformán magas
fehér- és színesfény kibocsátás
16 000:1 kontrasztarány
Mély fekete és részletgazdag sötét jelenetek
Csatlakoztathatóság: streamelés és
megosztás
Beépített vezeték nélküli csatlakoztatási
lehetőségek és képernyőtükrözés
Okos költségmegtakarítási lehetőség
Akár 12 000 óra lámpaélettartam ECO
módban
Sokoldalúan és rugalmasan kezelhető
Kivetítés különböző forrásokról a HDMI
bemenetnek és a mobil
csatlakoztathatóságnak köszönhetően

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

EB-FH52

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

A DOBOZ TARTALMA

Képalkotási eljárás

3LCD technológia

LCD panel

0,61 hüvelyk ezzel: C2 Fine

KÉP
Színesfény kibocsátás

4.000 Lumen- 2.400 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően

Fehérfény kibocsátás

4.000 Lumen - 2.400 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően

Felbontás

Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9

Kontrasztarány

16.000 : 1

Izzó

UHE, 230 W, 5.500 h Élettartam, 12.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)

Keystone-korrekció

Auto függőleges: ± 30 °, Manuális vízszintes ± 30 °

Színreprodukció

akár 1,07 milliárd szín

VGA-kábel
Nyomtató
Tápkábel
Távvezérlő elemekkel
Felhasználói útmutatók
Garancia dokumentumok
Hordtáska
Rövid beüzemelési útmutató

OPTIKA

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Vetítési arány

1,32 - 2,14:1

Zoom

Manual, Factor: 1,6

Vetítési méret

30 hüvelyk - 300 hüvelyk

Vetítési távolság wide/tele

1,76 m - 2,86 m ( 60 hüvelyk képernyő

Az objektív F értéke

1,51 - 1,99

Gyújtótávolság

18,2 mm - 29,2 mm

Fókusz

Kézi

Offset

10 : 1

CSATLAKOZÓK
USB kijelző funkció

3 az 1-ben: kép / egér / hang

Csatlakozók

A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), VGA be,
HDMI be (2x), Kompozit ki, Cinch audiobemenet, Miracast

Okostelefon-csatlakoztatás

Ad-hoc / Infrastruktúra

Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)
V13H010L97
Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

SPECIÁLIS FUNKCIÓK
Biztonság

Kensington-Schutz, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Vezeték nélküli LAN biztonsági
funkciók, Jelszavas védelem

Jellemzők

AV némító csúszka, Beépített hangszóró, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera
kompatibilis, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, Hosszú élettartamú lámpa, Hálózati
vetítés, OSD másolási funkció, PC nélkül, Osztott képernyő funkció, Vezeték nélküli hálózatba
kapcsolható, iProjecton QR-kóddal beállítva

Szín-üzemmódok

Tábla, Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás

327 Watt, 225 Watt (gazdaságos), 0,3 Watt (készenléti üzemmódban)

Termék méretei

309 x 282 x 90 mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly

3,1 kg

Zajszint

Normál: 37 dB (A) - Gazdaságos: 28 dB (A)

Mellékelt szoftverek

EasyMP Slide Converter, Epson Projector Management

Hangszóró

16 Watt

EGYÉB
Garancia

36 hónap Bevitel, Izzó: 36 hónap vagy 1.000 o
Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK
SKU

V11H978040

Vonalkód

8715946680712

Származási ország

Fülöp-szigetek

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház I.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
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1. – Az iProjection alkalmazás és internetkapcsolat
szükséges hozzá – kizárólag iOS- és Android-rendszerű
eszközökkel kompatibilis, és fájlmegosztási korlátozások is
érvényben lehetnek.

