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Täytä kaikki vaatimukset tällä kirkasta sisältöä näyttävällä, 
skaalautuvalla ja helposti asennettavalla näyttöratkaisulla, jossa on 
useita liitäntävaihtoehtoja.

Tehosta esityksiä tällä kirkkaalla Full HD -projektorilla, joka pystyy tuottamaan suuren ja 
skaalattavan näyttökoon. Pitkäkestoinen lamppu toimii vuosikausia, ennen kuin lamppu 
on tarpeen vaihtaa tai ilmansuodatin edellyttää toimenpiteitä. Projektori on helppo 
määrittää, ja se tarjoaa erilaisia liitäntäratkaisuja, joten voit käyttää nopeasti monien 
laitteiden sisältöä.

Erinomainen näkyvyys kaikille esiintyjille
Tällä Full HD -projektorilla näytettävät sisällöt ovat kirkkaita, eloisia ja selkeitä, minkä 
ansiosta jokainen esiintyjä saa yleisön huomion. Erinomaisen näkyvyyden takaava 
projektori voidaan skaalata jopa 300 tuumaan, ja esitys näkyy kirkkaasti myös hyvin 
valaistuissa olosuhteissa. Tämä kaikki onnistuu korkean 4 000 luumenin kirkkauden ja 
kontrastisuhteen 16 000:1 ansiota.

Helppo käyttöönotto
Kaikki työympäristöt ovat erilaisia, joten tarvitset projektorin, joka on helppo ottaa 
käyttöön ja asentaa paikalleen. Projektori voidaan ottaa käyttöön nopeasti laajan 
optisen 1,6-kertaisen zoomauksen ja pysty-/vaakasuuntaisen trapetsikorjauksen 
ansiosta.

Vähäinen ylläpito
Kun resursseja on rajoitetusti, luotettavat projektorimme ja pitkäkestoiset lamppumme 
(17 000 tuntia Eco-tilassa) auttavat poistamaan seisokkeja ja tarpeettomia 
huoltokustannuksia. Kuvittele, mitä voisit saavuttaa minimaalisin keskeytyksin – voit 
käyttää projektoreitamme useita vuosia, ennen kuin lamppu on vaihdettava.

Hyödynnä useita laitteita
Vangitse yleisösi huomio ja luo vuorovaikutteinen ympäristö helppokäyttöisillä 
yhteysratkaisuilla. iProjection-sovelluksella1 on helppo näyttää sisältöä tietokoneilta ja 
älylaitteista. Jaettu näyttö -toimintoa voidaan käyttää näyttämään sisältöä useista 
laitteista samanaikaisesti, kun taas ohjaajatoiminnon avulla voit tarkastella sisältöä 
ennen sen esittämistä.
Laadukas äänentoisto
Tässä projektorissa on sisäänrakennettu 16 W:n kaiutin, joka mahdollistaa äänisisällön 
kuulumisen selkeästi ilman ylimääräisten ulkoisten kaiuttimien käyttöä.

KEY FEATURES

Kirkas ja eloisa langaton Full HD -näyttö
3LCD-tekniikka ja yhtä suuret valkoinen 
valoteho ja värivaloteho
Vähäinen ylläpito
Vuosien keskeytymätön käyttö ennen kuin 
huolto on tarpeen
Striimaus- ja jakamisyhteydet
Sisäänrakennettu langaton liitettävyys ja 
näytön peilaus
Älykkäät kustannussäästöt
Lampun käyttöikä jopa 17 000 tuntia Eco-
tilassa
Yhteistyöominaisuudet
iProjection-sovellus1, jaettu näyttö, 
ohjaajatoiminto



LOGISTICS INFORMATION

SKU V11H988040

Viivakoodi 8715946680781

Alkuperämaa Filippiinit

EB-992F

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

VGAkaapeli
Päälaite
Virtakaapeli
Kaukosäädin ml. paristot
Käyttöohje
Takuuasiakirja
Pika-asennusopas

LISÄVARUSTEET

Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 prior 
models)
V13H010L97
Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
Kattokiinnitin - ELPMB23 - valkoinen
V12H003B23
Kattokiinnitysputki - ELPFP13 - 668–918 mm
V12H003P13
Kattokiinnitysputki - ELPFP14 - 918–1168 mm
V12H003P14
Aktiivikaiuttimet - ELPSP02
V12H467040
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & 
Miracast) -ELPAP11
V12H005A01

1.  – Edellyttää iProjection-sovellusta ja Internet-yhteyttä.
Yhteensopiva ainoastaan iOS- ja Android-laitteiden kanssa.
Tiedostojen jakamiseen saattaa liittyä rajoituksia.
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Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. 
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Epson Suomi 
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091 
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090 
Faksi: 0201 552 092 
finland@epson.co.uk 
www.epson.fi


