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Ultramobilní projektor vybavený pro HD pro firemní uživatele na 
cestách, který kombinuje inteligentní funkce, vynikající kvalitu obrazu, 
snadnou nastavitelnost a dokonalou přenosnost.

Tento ultramobilní projektor, který nabízí prvotřídní kombinaci ultratenké a lehké 
konstrukce, výjimečné kvality obrazu a pokročilých funkcí, je dokonalou volbou pro 
zaměstnance, kteří jsou stále v pohybu a často zajišťují prezentace přímo u klientů. 
Díky možnosti tradičního drátového i vestavěného bezdrátového připojení, rychlému 
nastavení a řadě pokročilých funkcí je ideální k promítání dokonalých prezentací.

Výjimečná kvalita obrazu
Užijte si vynikající kvalitu obrazu a působivé přirozené barvy se stejně vysokým bílým a 
barevným světelným výstupem o hodnotě 3 000 lumenů díky technologii 3LCD 
společnosti Epson. Technologie reálných barev zajišťuje věrnou reprodukci barev tak, 
jak byly zamýšleny, zatímco kontrastní poměr 10 000:1 zaručuje, že promítaný obraz 
bude ostrý a jasný.
Snadné nastavení
Díky automatické vertikální a horizontální korekci lichoběžníkového zkreslení lze 
projektor snadno nastavit prakticky kdekoli. Díky malému projekčnímu poměru je 
možné promítat velký obraz z menší vzdálenosti. Všichni účastníci prezentace tak 
mohou sedět za projektorem a přední ventilační otvor bude odvádět teplo směrem od 
nich. Funkce automatického zapnutí zapne projektor ve chvíli, kdy zaznamená vstupní 
signál.
Důmyslnější prezentace
Uživatelé mohou zobrazovat dva zdroje dat vedle sebe pomocí rozdělené obrazovky a 
rozhraní MHL umožňuje přehrávat vysoce kvalitní video a audio obsah z mobilních 
zařízení a zároveň je nabíjet.
Dokonalá přenosnost
Výjimečně tenká a lehká konstrukce dělá z tohoto projektoru ideální volbu pro všechny 
uživatele na cestách. Součástí balení je přepravní pouzdro, projektor se snadno vejde 
do standardní brašny na notebook.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Výjimečná kvalita obrazu
Stejně vysoký bílý i barevný světelný výstup 
3 000 lumenů
Horizontální a vertikální korekce 
lichoběžníkového zkreslení
Snímky a obrázky lze vyrovnávat a napravit 
zkreslení
Lehká a výjimečně tenká konstrukce
Vejde se do brašny na notebook
Bezplatná aplikace iProjection
Prezentujte bezdrátově z chytrého telefonu 
nebo tabletu
Možnost rozdělení obrazu
Zobrazuje obrázky ze dvou různých zdrojů 
současně



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Projekční systém Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel 0,59 palců s C2 Fine

OBRAZ
Barevný světelný výstup 3.000 lumenů- 1.900 lumenů (ekonomický)
Bílý světelný výstup 3.000 lumenů - 1.900 lumenů (ekonomický)
Rozlišení WXGA, 1280 x 800, 16 : 10
Kontrastní poměr 10.000 : 1
lampa 206 W, 4.000 h životnost, 7.000 h životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °
Reprodukce barev Až 1,07 miliardy barev

OPTIKA
Projekční poměr 1,04 - 1,26:1
Zoom Manual, faktor: 1 - 1,2
Úhlopříčka promítaného obrazu 30 palců - 300 palců
Projekční vzdálenost - Wide 0,7 m - 6,8 m
Projekční vzdálenost - Tele 0,8 m - 8,2 m
Projekční vzdálenost (wide/tele)1,35 m - 1,62 m ( 60 palců displej)
Clonové číslo projekčního 
objektivu

1,58 - 1,7

Ohnisková vzdálenost 13,52 mm - 16,22 mm
Ostření Manuální
Posun 10 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Funkce USB Display 3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, VGA vstup, HDMI vstup, kompozitní vstup, audiovstup, 

stereofonní konektor mini-jack, MHL, bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n, bezdrátová síť LAN 
b/g/n (2,4 GHz)

Připojení chytrého zařízení Ad-hoc / infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE
Bezpečnost Kensington ochrana, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
3D No
Funkce a vlastnosti Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, vestavěný reproduktor, kompatibilní s vizualizéry, domovská 

obrazovka, okamžité zap./vyp., JPEG prohlížeč, lampa s dlouhou životností, rozhraní MHL pro 
audio/video, bez PC, aplikace iProjectioni pro Chromebook, Quick Corner, funkce rozdělení 
obrazovky, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, aplikace iProjection

Barevné režimy tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB, DICOM SIM

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie 277 W, 200 W (ekonomický), 0,34 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku 292 x 213 x 44 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 1,8 kg
Max. hladina hluku Normální režim: 39 dB (A) - úsporný režim: 30 dB (A)
Obsažený software EasyMP Multi PC Projection
Reproduktory 1 W

OSTATNÍ
Záruka 24 měsíců u dodavatele, lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

EB-1780W

OBSAH DODÁVKY

napájecí kabel
dálkové ovládání vč. baterií
Přepravní pouzdro
VGA kabel
software (CD)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Setting Plate - ELPPT01
V12H003D01
ELPLP94
V13H010L94
Air Filter - ELPAF53
V13H134A53
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU V11H795040

Čárový kód 8715946629919

Země původu Filipíny

EB-1780W

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON EUROPE B.V. 
Organizační složka 
Slavíčkova 1a 
638 00 Brno 
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811 
Fax: +420 548 427 816 
Technical Hotline: +420 246037281 
Infolinka: 800 142 052 
www.epson.cz


