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Denne brugervenlige WXGA-projektor kan bruges både derhjemme og 
på arbejdet, har 3.700 lumen og Wi-Fi (tilkøb) og kan projicere et 
billede på 320".

Elsker du storskærmsoplevelsen, men har du også brug for en projektor, du kan bruge til 
overbevisende præsentationer? Denne WXGA-projektor med en lysstyrke på 3.700 lumen 
og 3LCD-teknologi har værktøjerne til jobbet. Den er udformet med tanke på mobilitet og 
er nem at transportere og installere. Den er også konkurrencedygtig og har et fantastisk 
udvalg af funktioner og en lang lampelevetid, som sørger for 18 års underholdning1.

Få det store overblik
Uanset om du ser din favoritfilm eller afholder en præsentation, kan denne projektor vise 
et imponerende billede på 320". Den er også af fantastisk kvalitet og har 3LCD-teknologi, 
som gør billedet op til tre gange mere lysstærkt end hos konkurrerende produkter¹. Ud 
over de lysstærke og livagtige farver sørger kontrastforholdet på 16.000:1 for definerede 
skygger og dybe, sorte nuancer. Den fanger alles opmærksomhed – lige fra familie og 
venner til forretningskollegaer og kunder.

Lysstærke billeder i høj kvalitet
Selv i lyse lokaler leverer denne kraftfulde og prisvenlige WXGA-projektor utrolig lysstærke 
og farverige billeder med tydelige detaljer. Dette er takket være 3LCD-teknologi, som 
skaber et lige højt output for hvidt og farvet lys på 3.700 lumen.

Langsigtet løsning
Er du på udkig efter en langtidsholdbar, problemfri og prisvenlig løsning til dine 
projektionsbehov? Denne models lampelyskilde med lang levetid giver dig 18 års 
underholdning². 

Stressfri opsætning
Denne projektor er designet med tanke på bærbarhed og hurtig opsætning. Placer 
billedet med keystonekorrektion, og få adgang til indhold via HDMI-indgangene. Takket 
være ELPAP10-adapteren (tilkøb) får du en Wi-Fi-tilslutning, der giver dig mulighed for at 
dele indhold fra en smartenhed ved brug af iProjection-appen.

NØGLEFUNKTIONER

Skab en storskærmsoplevelse
Fang alles opmærksomhed med alt fra TV-
serier til professionelle præsentationer
Lysstærk selv med omgivende lys
Output for både hvidt og farvet lys på lige høje 
niveauer med 3.700 lumen
Højteknologisk og prisvenligt udstyr
Oplev denne WXGA-projektor
Langsigtet løsning
18 års underholdning²
Bærbar og hurtig at sætte op
Transportér den i en bæretaske, og brug 
keystoneskyderen til nem justering



PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter

LCD Panel 0,59 inch with C2 Fine

IMAGE

Farve-lysstyrke 3.700 Lumens- 2.400 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med IDMS15.4

Hvid-lysstyrke 3.700 Lumens - 2.400 Lumens (økonomi) i overensstemmelse med ISO 21118:2012

Opløsning WXGA, 1280 x 800, 16:10

Kontrastforhold 16.000 : 1

Lampe UHE, 210 Watt, 6.000 h Levetid, 12.000 h Levetid (I sparemodus)

Trapezkorrektion Auto vertical: ± 30 °, Manuel horizontal ± 30 °

Farvegengivelse op til 1,07 milliarder farver

Høj opløsning HD ready

Aspect Ratio 16:10

OPTIK

Projektionsforhold 1,30 - 1,56:1

Zoom Manual, Factor: 1,2

Projektionsstørrelse 33 inches - 320 inches

Projiceringsafstand 

vidvinkel/teleobjektiv

1,68 m - 2,02 m ( 60 inch screen

Projection Lens F Number 1,49 - 1,72

Brændvidde 16,9 mm - 20,28 mm

Fokus Manuel

Offset 10 : 1

CONNECTIVITY

USB-displayfunktion 2 i 1: billed / mus

Tilslutninger USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, VGA ind, HDMI ind, Komposit ind, Cinch-lydindgang, Trådløs 

LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (valgfrit)

Epson iProjection App Ad hoc/infrastruktur

ADVANCED FEATURES

Sikkerhed Kensington-beskyttelse, Security cable hole, Trådløs LAN-enhedslås, Adgangskodebeskyttelse

3D No

Funktioner AV Mute Slide, Automatisk kildesøgning, Indbygget højttaler, Vandret og lodret 

keystonekorrektion, Lang levetid for pæren, Quick Corner, Delt-skærm-funktion

Farvemodi Tavle, Biograf, Dynamisk, Præsentation, sRGB

GENERELT

Energiforbrug 327 Watt, 225 Watt (økonomi), 0,3 Watt (på standby), On mode power consumption as defined 

in JBMS-84 286 Watt

Mål 302 x 237 x 82 mm (Bredde x Dybde x Højde)

Vægt 2,5 kg

Støjniveau Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)

Medfølgende software Content DIY App, iProjection, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool

Højttaler 2 Watt

Lokaletype/anvendelse Hjemmekontor, Hjemmefoto, Streaming, TV og modtagerbokse

Placering Loftsmonteret, Desktop

Farve Hvid

ANDRE

Garanti 24 Måneder Indlevering, Lampe: 12 Måneder eller 1.000 h

EB-W06

MEDFØLGER VED KØB

VGAkabel
Hovedapparat
Strømkabel
Vejledning til hurtig start
Fjernbetjening inkl. batterier
Warranty card
Betjeningsvejledning (CD)



LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU V11H973040

Stregkode 8715946680569

Oprindelsesland Filippinerne

EB-W06

1.  Farvelysstyrke (output for farvet lys) i den mest
lysstærke tilstand målt af et tredjepartslaboratorium i
overensstemmelse med IDMS 15.4. Farvelysstyrke varierer
afhængigt af brugsforholdene. De mest solgte Epson 3LCD
projektorer versus de mest solgte DLP-projektorer med 1
chip baseret på NPD-salgsdata fra maj 2017 til april 2018.
2.  Baseret på, at du i gennemsnit ser en film på 1 time og
45 minutter dagligt, og at lampen er i strømsparetilstand.

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. 
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Epson Danmark 
Tlf.: 44 50 85 85 
Teknisk hotline: 70 279 273 
Salgshotline: 70 279 274 
www.epson.dk

Epson Danmark 
Transformervej 6 
2860 Søborg 
Danmark


