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Kombinací vysoce kvalitního obrazu, jasu 4 200 lumenů a absolutně 
spolehlivého a flexibilního ovládání zajišťuje dokonalé prezentace.

Náš mimořádně jasný business projektor, který nabízí vynikající jas 4 200 lumenů a 
rozlišení XGA, prozáří každou zasedací místnost svým ostrým obrazem a živými 
barvami. Projektor EB-2040 dokáže promítat škálovatelný obraz v úctyhodné velikosti 
až do 300 palců a nabízí celou řadu možností připojení, jako je volitelná bezdrátová síť 
LAN.

Až 300palcová projekční plocha s výjimečnou kvalitou zobrazení
Technologie 3LCD společnosti Epson zajišťuje vysokou kvalitu zobrazení se sytějšími a 
jasnějšími barvami. Možnost připojení přes HDMI je zárukou ostřejšího a jasnějšího 
obsahu dokonce i při maximální velikosti obrazu 300 palců.

Jednoduché nastavení a připojení
Projektor EB-2040 nabízí automatické spuštění a celou řadu možností připojení, např. 
dva porty HDMI a volitelnou bezdrátovou síť LAN za účelem streamování obsahu z 
notebooků nebo mobilních zařízení. 

Nižší náklady
Vyšší spolehlivost a lampa s životností až 10 000 hodin v úsporném režimu zaručují 
delší celkovou dobu promítání.

Domovská obrazovka
Domovská obrazovka nabízí rychlý a snadný přístup k celé řadě užitečných funkcí, jako 
jsou zdroje připojení. Pomocí informací na obrazovce lze také snadno nastavit 
bezdrátové připojení.

Flexibilita s přidanou hodnotou
Software pro projekci z několika počítačů dodávaný s modelem EB-2040 umožňuje 
připojit až 50 počítačů a rozdělit projekční plochu na jednotlivé obrazovky. Tato 
možnost je cenově daleko výhodnější a flexibilnější než plochý displej.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Až 300palcová projekční plocha se 
skvělou kvalitou zobrazení
Technologie 3LCD společnosti Epson 
přináší rozlišení XGA
Vdechněte prezentacím život
Výjimečně vysoký jas 4 200 lumenů
Streamování a sdílení připojení
Dva porty HDMI a volitelná možnost 
bezdrátového připojení
Domovská obrazovka a rozdělení 
projekční plochy
Rychlý a snadný přístup k mnoha 
praktickým funkcím



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Projekční systém Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel 0,63 palců s D10

OBRAZ
Barevný světelný výstup 4.200 lumenů- 2.700 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO IDMS15.4
Bílý světelný výstup 4.200 lumenů - 2.700 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení XGA, 1024 x 768, 4 : 3
Kontrastní poměr 15.000 : 1
lampa 215 W, 5.000 h životnost, 10.000 h životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °
Reprodukce barev Až 1,07 miliardy barev

OPTIKA
Projekční poměr 1,38 - 2,24:1
Zoom Digital, faktor: 1 - 1,6
Úhlopříčka promítaného obrazu 30 palců - 300 palců
Projekční vzdálenost - Wide 0,8 m ( 30 palců displej)
Projekční vzdálenost - Tele 8,5 m ( 300 palců displej)
Clonové číslo projekčního 
objektivu

1,51 - 1,99

Ohnisková vzdálenost 18,2 mm - 29,2 mm
Ostření Manuální
Posun 8,6 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Funkce USB Display 3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), 

rozhraní Gigabit Ethernet, WLAN (volitelně), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), 
VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), kompozitní vstup, RGB vstup (2x), RGB výstup, 
MHL, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), 
bezdrátová síť LAN b/g/n (2,4 GHz) (volitelně)

Připojení chytrého zařízení Ad-hoc / infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE
Bezpečnost Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, ochrana heslem, Otvor pro visací zámek, Otvor 

pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, 
ochrana heslem

Funkce a vlastnosti Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Auto Power On, automatická volba vstupního signálu, 
vestavěný reproduktor, kompatibilní se standardem CEC, funkce přímého zapnutí a vypnutí, 
kompatibilní s vizualizéry, zmrazení obrazu, prezentace gesty, domovská obrazovka, Horizontální 
a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, JPEG prohlížeč, lampa s dlouhou životností, 
rozhraní MHL pro audio/video, síťová správa, funkce kopírování v nabídce OSD, bez PC, aplikace 
iProjectioni pro Chromebook, Quick Corner, prezentace, funkce rozdělení obrazovky, aplikace 
iProjection

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

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie 316 W, 228 W (ekonomický), 0,5 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku 377 x 291 x 101 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 4,2 kg
Max. hladina hluku Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 28 dB (A)
Obsažený software Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
Reproduktory 16 W

OSTATNÍ
Záruka 36 měsíců u dodavatele nebo 8.000 h, lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

EB-2040

OBSAH DODÁVKY

VGA kabel
napájecí kabel
dálkové ovládání vč. baterií
software (CD)
záruční list
uživatelská příručka (na disku CD-ROM)
Hlavní zařízení



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Air Filter - ELPAF41
V13H134A41
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Soft Carry Case - ELPKS68
V12H001K68
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Lamp - ELPLP87
V13H010L87
Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU V11H822040

Čárový kód 8715946628622

Země původu Čína

EB-2040

1.  – Aplikace iProjection k dispozici pro zařízení se systémy
Android a iOS

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


