
Poslovne rešitve za prikaz slike

Preklopite na večje 
sodelovalne površine
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Vodilni projektorji na trgu

Epson je že od leta 2001 vodilni ponudnik projektorjev na 
trgu1 in ponuja prikazovalne rešitve z boljšimi izkušnjami 
gledanja kot pri televizorjih, kar pomaga izboljšati 
udeleženost občinstva.

Epsonove rešitve uvajajo široko izbiro inovativnih funkcij za izboljšano kakovost 

slike, višjo zanesljivost delovanja in prilagodljivost, zato so očitna izbira.

Velike in razširljive projekcije za ustvarjanje vsestranskih delovnih okolij v raznolikih 

prostorih. Zagotovite si preproste možnosti povezovanja za uporabnike in celovito 

povezljivost z obstoječimi okolji IT. 
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Vrhunska vsebina v pravi velikosti 

Ustrezna velikost projekcije za vaš 

prostor zagotovi največjo možno 

sodelovanje občinstva. Epsonovi 

razširljivi projektorji v nasprotju s 

televizorji projicirajo slike neverjetne 

kakovosti do velikosti 500 ". Projicirajte 

slike do polne visoke ločljivosti s 

sijajnimi barvami in svetlostjo, ki je do 

trikrat večja od projektorjev DLP z enim 

barvnim kolesom3.

Ultimativni projektorji za hibridno 

delo 

Velike projekcije zagotavljajo večji 

prostor, na katerem lahko oddaljeni 

udeleženci resnično v živo sodelujejo 

s sodelavci ali sošolci. Vsi se počutijo 

vključeni in zastopani, pa naj bodo 

doma, v pisarni ali učilnici.

Neomejene izkušnje gledanja 

Sproščeno okolje gledanja občinstvu 

pomaga, da se osredotoči na 

predstavljene informacije. Epsonovi 

projektorji odpravljajo bleščanje, 

mrtve točke in prstne odtise, ki jih 

povezujemo z zasloni; projekcijo je 

brez ovir mogoče gledati od povsod 

v prostoru, kar vsem udeležencem 

ponuja enake priložnosti in možnosti 

sodelovanja.

Konec ciklov vzdrževanja 

Epsonovi projektorji temeljijo na načelu 

»namesti in pozabi« ter združujejo 

zmogljivost in zanesljivost, kar pomeni 

manjše stroške, daljše življenjske dobe 

in do 5 let garancije. Zanesete se 

lahko na do 17.000 ur delovanja za 

žarnice in do 30.000 ur za laserske vire 

svetlobe. 

Povezljivost brez zapletov 

Epsonovi projektorji ponujajo tako 

žično kot tudi brezžično povezljivost. 

Naša aplikacija iProjection gledalcem 

poenostavlja pretakanje in deljenje 

vsebin iz njihovih naprav2.

Trajnostna izbira informacijske 

tehnologije s certifikatom TCO 

V nasprotju s televizorji imajo številni 

naši poslovni projektorji certifikat TCO4. 

To je neodvisno zagotovilo, da Epson 

ravna odgovorno in dosega trajnostne 

standarde, priznane po vsem svetu.
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Zakaj izbrati 
projektor Epson?

Pri izbiri prave prikazovalne rešitve za svoje podjetje 
boste kmalu odkrili, da imajo Epsonovi projektorji številne 
prednosti pred televizorji.

Prijaznejše do oči

Slike na televizorjih so lahko videti zrnate, če jih dalj časa gledate od blizu, kar 

povzroča utrujenost oči. Epsonovi projektorji prikazujejo manj zrnato sliko, 

izbrani modeli imajo samodejno prilagajanje svetlobe, kar zagotavlja prijetno 

izkušnjo gledanja.

Neomejen pogled

Ker Epsonovi projektorji v nasprotju s televizorji nimajo mrtvih točk ali omejenih 

kotov gledanja, je vsebino lažje videti tudi ob straneh prostora. Ob uporabi 

Epsonovih projektorjev na platnu ne ostanejo nobeni vidni madeži od prstov; če 

jih uporabite z antibakterijskimi površinami belih tabel, pa to odpravi morebitna 

gojišča bakterij in virusov.

Razširljiv prikaz slike

Epsonovi projektorji so zaradi svoje razširljivosti in prilagodljivosti primerni za 

prostore in občinstva vseh velikosti. Ker omogočajo predstavitev obsežnih 

gradiv z veliko vsebine, je ogled za občinstvo udobnejši in privlačnejši. Zaradi 

prilagodljivosti Epsonovih projektorjev lahko prikaz razširite do velikosti 500 " in 

z več različnimi razmerji stranic. Povežete lahko tudi več projektorjev in ustvarite 

en velik neprekinjen prikaz.

Mobilno predstavljanje

Večina naših projektorjev vas ne omejuje na en prostor, eno lokacijo ali eno 

prizorišče, saj so lahki, prenosni in enostavni za namestitev. 

Preprosta in cenovno ugodna namestitev

Televizorji so težki, zahtevajo močne stene in precej več fizičnega napora 

za namestitev. Priklop Epsonovih projektorjev v vašem podjetju ne bi mogel 

biti lažji. Namestitev je preprosta in v celoti so združljivi z večino slikovne 

programske opreme in orodij za sodelovanje, ki so standard v panogi.

Brezskrbna uporaba z varnostjo na ravni velikih podjetij

Epsonova podpora za varnost na ravni velikih podjetij pomeni, da naši 

projektorji delujejo v omrežju, do katerega brezžični dostop ni mogoč brez 

gesla. Poleg tega je mogoče vse podatke in pripise, narejene z našimi 

interaktivnimi prikazovalniki, šifrirati in zaščititi z geslom.



Izberite trajnostno 

V nasprotju s televizorji imajo številni Epsonovi poslovni 

projektorji certifikat TCO4, kar pomeni, da izpolnjujejo 

zahteve za najbolj temeljito certificiranje trajnostnosti za 

izdelke IT na svetu. Da bi to dosegli, v svojih verigah dobave 

in tovarnah postavljamo visoke standarde ter ponujamo 

okoljsko odgovorne programe prevzema obrabljenih 

izdelkov in recikliranja. To tudi vaši organizaciji pomaga 

doseči cilje na področju družbene odgovornosti.
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Resnične barve,  
čudovite podrobnosti

Epsonova tehnologija 3LCD ustvarja visokoločljivostne 
slike s sijajnimi resničnimi barvami pri ravneh svetlosti, ki 
zagotavljajo jasne in privlačne predstavitve tudi v dobro 
osvetljenih okoljih. 

Slike so do trikrat svetlejše kot pri projektorjih DLP z enim barvnim kolesom3 ter 

dosegajo bistveno večje ravni kakovosti, vsestranskosti in ustvarjalne svobode 

kot pri televizorjih.

6

SVETLEJŠE 
BARVE

s projektorji Epson

DDoo

3



7

Visoka svetilnost 

Navdihnite in pritegnite občinstva: 

oživite motive z najsvetlejšimi in najbolj 

barvitimi slikami. Ker sta bela in barvna 

svetilnost enako intenzivni ne glede 

na motiv, se lahko zanesete, da bo ta 

raven svetlosti enaka za vso vsebino 

po celotnem prikazu.

Visoko razmerje kontrasta, osupljiva 

jasnost 

Projicirajte vsako podrobnost tudi na 

največjih platnih z visokimi razmerji 

kontrasta do 2.500.000 : 1. To pomeni, 

da je najsvetlejša bela 2.500.000-

krat svetlejša od najtemnejše črne – 

vsebina kar oživi.

Polna visoka ločljivost za popolno 

jasnost 

Z ločljivostmi do polne visoke ločljivosti 

boste lahko prikazali sleherno 

podrobnost in izboljšali jasnost v vseh 

okoliščinah. Zagotovite si bolj ostro 

besedilo in slike visoke razločljivosti, ki 

so manj naporne za oko in učinkoviteje 

posredujejo vaše sporočilo.
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Agilni sodelovalni prostori

Preoblikujte svoj delovni prostor z velikimi in razširljivimi 
projektorji. Epsonovi projektorji, ki jih je preprosto 
uporabljati, so zasnovani tako, da obogatijo sodelovalna 
in agilna delovna okolja. Ker uporabljajo najnovejše in 
najbolj vsestranske možnosti povezovanja, izboljšujejo 
udeleženost sodelujočih ter spodbujajo večje deljenje 
znanja s študenti, sodelavci, strankami in udeleženci 
konference. 
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Prilagodljive možnosti in velikosti prikaza 

Zagotovite si predstavitve, ki bodo pustile zares močan 

vtis, s paleto možnosti prikazovanja in velikosti* z enotnim 

fiksnim stroškom:

Do 100" (16 : 10 samostojno)

Do 100" (16 : 9 samostojno)

Do 120" (16 : 6 samostojno)

Do 155" – interaktivnost DuoLink (samo EB-1485Fi), ki z 

zlivanjem robov združi sliko dveh interaktivnih projektorjev

Sodelujte in se povežite

Z intuitivnimi zaslonskimi vmesniki, ki jih je preprosto 

uporabljati, in izbirnimi možnostmi uporabe dotika ali peres 

pri interaktivnih modelih lahko ustvarite agilna delovna 

okolja ter vsebino hitro in zlahka delite z drugimi.

Prek aplikacije Epson iProjection ali funkcionalnosti 

zrcaljenja zaslona (Miracast)* brezžično povežite poljubno 

mobilno napravo. Aplikacijo iProjection lahko brezplačno 

prenesete in je združljiva s sistemi Windows, MacOS, 

iOS in Android ter Chromebooki. Omogoča prikazovanje 

vsebine iz več naprav in platform, pri čemer ohranite 

nadzor nad tem, kaj je prikazano in kdaj. 

Optimizirajte interakcije med srečanji

Združite do štiri vire slike, na primer sisteme za 

videokonference iz več videovirov in predstavitve, z 

ustvarjanjem drsnega deljivega zaslona*.

Laserska tehnologija tipa »namesti in pozabi«

Po namestitvi je možna uporaba do 30.000 ur (varčni 

način) brez vzdrževanja, petletna garancija pa poskrbi, 

da ste brez skrbi.

9

* Ni na voljo v vseh napravah – podrobnosti 

preverite v tehničnih podatkih.

EB-1485Fi 

Več možnosti prikaza in velikosti do 155"  

(z interaktivnostjo DuoLink) 

5.000 lm, polna visoka ločljivost (1366 x 768 x 2)  

Prikaz širine 16 : 6

Možnost interakcije z dotikom in dvema pisaloma

Vgrajena digitalna tabla

Več možnosti povezovanja, vključno z izhodom 

HDMI in vmesnikom HDBaseT

Vgrajena brezžična povezljivost in zrcaljenje zaslona

Interakcija na razdeljenem prikazu 

Vgrajena reža OPS za mini računalnik

Petletna garancija

Interaktivni projektorji 

Laserski: EB-725Wi, EB-735Fi,  
EB-1485Fi 

Z žarnico: EB-685Wi, EB-695Wi

Neinteraktivni projektorji 

Laserski: EB-L200SX, EB-L200SW, 
EB-720, EB-725W, EB-735F

Z žarnico: EB-530, EB-535W,  
EB-685W

modelom ELPWP10
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Vsestranski in razširljivi 
projektorji

Svetilnost, razširljivost in dostopna 
cena

EB-992F 

Polna visoka ločljivost – 1080p

Prilagodljiva namestitev ali selitev med prostori 

Prikaz, razširljiv do 300 "

Vgrajena brezžična povezljivost in zrcaljenje zaslona 

Življenjska doba žarnice do 17.000 ur (v varčnem načinu)

Drugi modeli v seriji EB-E20, EB-X49, EB-W49,  

EB-982W, EB-FH52

Z našo glavno serijo poslovnih projektorjev oživite 
predstavitve za poljubno velika občinstva. Vsestranska 
povezljivost in možnosti namestitve pomenijo, da je ne 
glede na vaš proračun na voljo projektor, prilagojen vašim 
potrebam.

Prenosen, majhen in lahek za zares 
mobilne predstavitve

EB-1795F 

1,8 kg

Polna visoka ločljivost – 1080p 

Prikaz, razširljiv do 300 "

Vgrajena brezžična povezljivost in zrcaljenje zaslona 

(Miracast) 

Življenjska doba žarnice do 7.000 ur (v varčnem načinu)

Drugi modeli v seriji EB-1780W
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Kompaktni projektorji s prilagodljivo 
povezljivostjo – montažni ali mobilni

EB-2250U 

Polna visoka ločljivost – WUXGA 

Prikaz, razširljiv do 300 "

Izbirna brezžična povezava 

Življenjska doba žarnice do 10.000 ur (v varčnem načinu)

11

Pametni in ustvarjalni laserski projektorji 
tipa »namesti in pozabi«

EB-L730U 

Polna visoka ločljivost – WUXGA

Prikaz, razširljiv do 500 "

Vgrajena brezžična povezljivost in zrcaljenje zaslona

Življenjska doba vira svetlobe do 30.000 ur (v varčnem načinu)

Drugi modeli v seriji EB-L200F, EB-L200W,  

EB-L520U, EB-L530U, EB-L630U, EB-L630SU,  

EB-L635SU, EB-L720U, EB-L735U
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Ustvarite pravi vtis

Naj bo vaš poslovni prostor bolj vabljiv za obiskovalce in zaposlene –  
z Epsonovimi rešitvami za osvetlitev in napise. Prikažite najnovejše 
informacije, ki odražajo promocijsko in sezonsko sporočanje.

S prilagodljivimi možnostmi monataže lahko projektorje namestite zunaj vidnega polja in dosega 

na strope, stene in nosilce za razsvetljavo, kar omogoča dinamičen in vpadljiv prikaz napisov 

brez zasedanja prostora. Ker projektorji z laserskimi viri svetlobe ponujajo življenjske dobe do 

20.000 ur brez vzdrževanja, so idealna rešitev za prikazovanje privlačnih sporočil.
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5.000 lm s polno visoko ločljivostjo in 1080p

Ultrakratka projicirna razdalja s podporo za 

zlivanje robov

Razširljiva in cenovno dostopna rešitev za prikaz 

informativnih vsebin

Drugi modeli v seriji EB-750F, EB-755F

2.200 lm

Preobrazite poslovne prostore z osvetlitvijo in 

projiciranjem napisov, ki ustvarjata nove izkušnje

Dodajte informativno in zabavno vsebino 

predmetom in površinam, celo steklu

Drugi modeli v seriji EB-W70, EB-W75,

EB-U50, EB-L250F, EB-L255F 

Serija EV-110 

EV-110, EV-115

Serija EB-800 

EB-800F, EB-805F 110,0, EV 115
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Premijske rešitve 
za velika občinstva

Popeljite svoje vizualne predstavitve na naslednjo raven 
z našimi osupljivimi laserskimi montažnimi projektorji. 

Ustvarite izjemne projekcije z Epsonovo serijo montažnih projektorjev, ki ponujajo 

svetilnost do 30.000 lm. Prenovite večje prostore, dvorane in celo zgradbe z 

ustvarjalnimi rešitvami za prikaz in zlivanje slike, ki uporabljajo Epsonove laserske 

montažne projektorje.
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Vrhunska kakovost slike 

Uživajte v izboljšanih teksturah z izjemno ostrino, jasnostjo 

in podrobnostmi laserskih projektorjev s tehnologijo 

izboljšanja 4K.

Prilagodljivost

Z veliko izbiro izmenljivih objektivov boste zlahka našli 

popolno rešitev za novo ali nadgrajeno projekcijsko 

postavitev. Z izbirnimi objektivi z ultrakratko projicirno 

razdaljo brez odmika boste kos tudi kratkim projicirnim 

razdaljam. Motorizirani optični sistemi, napredni popravki 

geometrije in 360-stopinjska projekcija omogočajo hitro 

in prilagodljivo namestitev, portretno projiciranje in zlivanje 

robov pa ponujata še širši razpon ustvarjanja osupljivih 

neprekinjenih prikazov slike v velikih prostorih.

Boljše povezave

Z naprednimi funkcijami povezljivosti je vključitev v 

skoraj vsako okolje IT preprosta. Celotna serija ponuja 

podporo za vmesnike HDMI, HDBaseT in RJ45, zato je 

te projektorje preprosto priključiti in upravljati. Napredni 

modeli v seriji ponujajo podporo za vhod SDI in izmenljive 

vmesnike.

Visoka zanesljivost delovanja

Neorgansko fosforno kolo ponuja boljšo svetlobno in 

toplotno odpornost ter odlično zanesljivost vira svetlobe, 

ki brez vzdrževanja deluje tudi do 20.000 ur.

EB-L30000U

Serija EB-L1000 

EB-L1500UH, EB-L1505UH, 
EB-L1715S, EB-L1750U, 
EB-L1755U

Serija EB-PU1000 

EB-PU1006W, EB-PU1007W, 
EB-PU1007B, EB-PU1008W, 
EB-PU1008B, EB-PU2010W, 
EB-PU2010B

EB-L20000U 
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Brezžične  
predstavitve

16

Samodejni zagon 

Funkcionalnost sprejemnika

Gladko preklapljanje med zasloni
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prenosnik 

enem prikazu 

 

Kliknite in delite z drugimi – tako 
preprosto je 

.

ELPWP10

ELPWP20

ELPWT01
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Naj vsebine oživijo

Odprite nove razsežnosti vsebine z zajemom in snemanjem 
3D-predmetov in njihovim prikazovanjem na velikem platnu. 
Te kompaktne visokoločljivostne videokamere zlahka 
priključite na projektor – doma ali v službi. 

Ostre podrobnosti

Z visokoločljivostno (2 milijona slikovnih 

pik) kamero zajemite in posnemite slike in 

predmete v polni visoki ločljivosti. Optična in 

digitalna povečava omogočata izjemno ostre 

podrobnosti in povečavo. Zaradi velike hitrosti 

sličic (30 sličic/s) so videoposnetki tekoči in brez 

zamegljenosti gibanja.

Zajem velikih slik iz resničnega življenja

Izkoristite popolno prilagodljivost s poljubnega 

kota z zasukom kamere in ojačenjem vsebine. 

Zlahka zajemite večja gradiva velikosti do A3, 

pa naj gre za obe strani zvezkov velikosti A4 

ali velike 3D-predmete, ne da bi jih morali 

prestavljati.

Preprosto upravljanje, enostaven 

nadzor

Kontrolniki kamere so dosegljivi na 

zaslonu, kar omogoča preprosto 

predstavljanje, ne da bi se morali seliti 

med računalnikom, projektorjem in 

kamero.

18
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Vsestranski partner za predstavitve

Posnetke slik, izrezkov, slik zaslona 

in pripisov iz druge naprave je 

mogoče shraniti in si ogledati z režo in 

bralnikom za kartice SD.

Prikazovalniki

ELPDC07, ELPDC13, ELPDC21

Priložena je torba za prenašanje.

Nastavek za mikroskop je vključen

Standardno vključeno pri modelih 

ELPDC13 in ELPDC21.

19
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Ustvarite popolno rešitev

Vsako okolje in vsaka predstavitev sta drugačna, zato ponujamo 
veliko izbiro rešitev, s katerimi boste lahko ustvarili popolni projekcijski 
paket, vključno z žarnicami, stropnimi nosilci, platni in objektivi.

Originalne Epsonove žarnice

Z originalnimi Epsonovimi žarnicami 

si zagotovite najboljšo, najsvetlejšo 

in najdoslednejšo sliko za dlje časa. 

Zagotavljajo najboljšo kakovost slike, 

največjo zanesljivost in nezahtevno 

vzdrževanje ter ponujajo stalno in 

celovito garancijsko kritje.

Aktivni zvočniki ELPSP02

S kompaktnimi zvočniki lahko vsakemu 

prostoru za srečanja dodate zmogljiv 

zvok.

Stropni nosilci

Z našimi stropnimi nosilci po meri 

projektor optimalno prilagodite 

prizorišču ter si zagotovite 

prilagodljivost, zaščito in varnost.

Vmesnik za upravljanje in 

povezovanje ELPCB03

Izkoristite boljšo povezljivost naprav, 

preprostost uporabe in lično 

upravljanje kablov. Ta priročna škatla 

za stensko montažo ponuja gumb za 

neposredno izbiro vira za 3 povezave 

HDMI in podporo za razdeljen prikaz.

Brezžični predstavitveni sistem 

ELPWP10

Intuitivni, cenovno ugodni brezžični 

predstavitveni sistem, ki izboljša 

sodelovanje s prikazovanjem vsebin iz 

največ štirih naprav na velikem prikazu.

2,4-GHz brezžični omrežni vmesnik 

ELPAP10

2,4/5-GHz brezžični omrežni 

vmesnik ELPAP11

S tem vmesnikom USB bodo 

brezžične predstavitve varne in hitre.

Združljivost izbranih izdelkov.

2 4 GH b žič i ž iStropni nosilci

Z našimi stropnimi nosilc

Brezžični predstavitveni sistem
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Imamo inovativne odnose z vodilnimi tehnološkimi podjetji, ki 
zagotavljajo še boljšo predstavitveno izkušnjo. Od brezžičnega 
predstavljanja in oddaljenih konferenc do programske opreme za 
bele table, digitalne vsebine in nadzora naprav – poskrbimo, da vsak 
posamezen element dodaja vrednost in je zajamčeno združljiv. To je 
zagotovilo, da boste imeli najnovejše sisteme – zdaj in v prihodnosti.

Crestron

Rešitve družbe Crestron za 

avtomatizacijo in upravljanje vam 

omogočajo nadzor nad celotnimi 

okolji s preprostim pritiskom gumba, 

pri čemer povezujejo sisteme, kot 

so avdiovizualni sistemi, sistemi 

razsvetljave in zatemnjevanja, varnostni 

sistemi, sistemi za upravljanje stavb 

ter sistemi ogrevanja, prezračevanja 

in ventilacije. Spremljate, upravljate in 

nadzorujete z ene platforme.

Mozaik Education

Mozaik ponuja vodilno interaktivno 

vsebino na trgu za ciljne skupine 

od vrtca do konca srednje šole 

(3D-prizore, videoposnetke, aplikacije, 

igre ipd.) za vse predmete z vgrajenimi 

funkcijami za bele table, sisteme za 

upravljanje učenja, domače naloge in 

upravljanje učilnic.

Extron

Extron razvija napredne tehnologije, 

ki zagotavljajo izjemne slike, 

visokokakovosten zvok ter sisteme, 

ki jih je preprosto upravljati in 

zanesljivo delujejo. Extronova orodja 

za upravljanje sredstev tehnološkim 

strokovnjakom pomagajo pri 

učinkovitem upravljanju velikega števila 

avdiovizualnih sistemov.

Smit Visual

Smit Visual je vodilni nizozemski 

proizvajalec vizualnih pripomočkov, kot 

so bele in projekcijske table.

TeamMate

TeamMate je vodilni proizvajalec 

sodobnih in inovativnih avdiovizualnih 

ter sodelovalnih pohištvenih rešitev 

za izobraževalne, poslovne in 

maloprodajne prostore.

Razširite možnosti
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Izboljšajte zmožnosti 
svojega projektorja

Navdihujoče predstavitve in inovativne rešitve gredo z 
roko v roki. Zato smo razvili dinamičen nabor naprednih 
prikazovalnih orodij. Epsonove rešitve omogočajo 
optimizacijo poslovne storilnosti ter ponujajo platformo za 
zagotavljanje najboljših delovnih dosežkov in zamisli.

Kot vodilni proizvajalec projektorjev na svetu¹ vam ponujamo preprost in učinkovit 

način predstavljanja povsod, kjer želite, in tako, kakor želite. Če vas zanima, 

koliko bolj prilagodljiv bi lahko še bil vaš obstoječi projektor Epson, obiščite  

www.epson.si/epson-projector-software.

22
22
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Pretakajte, delite 
z drugimi, sodelujte

23

Brezžično pretakanje in skupna raba

iProjection za Windows/Mac

Rešitev za brezžično zrcaljenje zaslona, ki vgrajeno povezavo Wi-Fi predavateljeve naprave 

uporablja za pretakanje in skupno rabo vsebine v projektor. Z enim projektorjem je mogoče 

povezati do 50 naprav, štiri pa lahko hkrati predstavljajo svojo vsebino. Vgrajeni način moderatorja 

omogoča, da en uporabnik prevzame nadzor nad dohodno vsebino iz povezanih naprav.

Aplikacija iProjection za iOS/Android

Rešitev »prinesi svojo napravo« z mnogimi funkcijami za pametne telefone in tablične računalnike 

uporabnikom omogoča pretakanje in skupno rabo vsebine, dodajanje pripomb in celo upravljanje 

projektorja – vse to neposredno iz njihovih naprav. Na voljo je tudi način za več naprav za 

skupinsko sodelovanje. Vgrajeni način moderatorja omogoča, da en uporabnik prevzame nadzor 

nad dohodno vsebino iz povezanih naprav.

Aplikacija iProjection za Chromebooke

Podpira v celoti zrcaljen zaslon vse vaše vsebine v Chromebooku, vključno s storitvami Google 

Dokumenti, Predstavitve in Preglednice ter brskalnikom Chrome.

Zrcaljenje zaslona Miracast

Panožni standard, ki omogoča zrcaljenje zaslona iz združljivih pametnih telefonov ter tabličnih 

in osebnih računalnikov za večjo prilagodljivost uporabe lastnih naprav uporabnikov in ponuja 

svobodo brezžične povezljivosti.

Interaktivnost in sodelovanje

Programska oprema GoBoard Education

Naša nova rešitev ponuja napredno belo tablo z vgrajeno internetno funkcionalnostjo, integracijo 

s številnimi aplikacijami VC in brezžično povezljivostjo z mnogimi vrstami naprav.

www.epson.si/goboard

Preprosta interaktivna orodja

Omogočajo dodajanje pripisov in risanje na projiciranih slikah na beli tabli. S kamero in 

projektorjem lahko tudi preprosto upravljate dokument.

Nekatere programske rešitve so lahko omejene samo na 

izbrane modele. Oglejte si tehnične podatke izdelka.



24

Rešitve za upravljanje 
projektorjev

Upravljanje in nadzor

Epson Projector Management

To orodje za centralizirano upravljanje, ki ga lahko brezplačno prenesete, 

omogoča upraviteljem IT, objektov in omrežja učinkovit nadzor, spremljanje in 

upravljanje vseh projektorjev. Programska oprema je združljiva tudi z napravami s 

certifikatom PJLink.

Funkcije med drugim vključujejo prikaz stanja delovanja, poročanje o napakah 

in preklapljanje med vhodnimi viri. Funkcija za načrtovanje lahko izklopi vse 

projektorje v zgradbi, z nadzorom napak pa se boste izognili zakasnitvam in 

prekinitvam delovanja.

Epson Professional Projector Tool

Poenostavite večprojektorske namestitve z intuitivnimi popravki geometrije, kot so 

zlivanje robov in prilagajanje ukrivljenim površinam ter kontrolniki za ujemanje barv 

in nadzor svetlosti.

Epson Projector Configuration Tool

Ta brezplačna aplikacija za pametne naprave poenostavlja nastavitev in 

konfiguriranje več projektorjev. Podatke projektorja preprosto registrirajte z 

njegovo povezavo NFC, nastavitve preberite in urejajte v aplikaciji, nato pa jih 

naložite v večje število projektorjev, ne da bi vam jih bilo sploh treba vklopiti.

Nekatere programske rešitve so lahko omejene samo na 

izbrane modele. Oglejte si tehnične podatke izdelka.
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Upravljanje vsebine

Epson Projector Content Manager

Na sezname predvajanja dodajte slike in videoposnetke 

ter jih shranite v zunanji shranjevalni napravi (kartica SD 

ali pogon USB). Shranjevalno napravo vstavite v projektor 

in brez žične povezave preprosto projicirajte vsebino s 

seznama predvajanja. Dodajte filtre oblik po meri, prekrivne 

učinke in načrte predvajanja vsebin.

Epson Creative Projection

V pametnem telefonu ali tabličnem računalniku preprosto 

ustvarite vsebino po meri. Z vgrajenimi predlogami in 

oznakami v aplikaciji poživite vsak prostor in predstavitev 

izdelkov s kombinacijo fotografij in videoposnetkov.

Pripomočki

Izračun velikosti projekcije

Izračunajte optimalno velikost projekcije za svoj prostor na 

podlagi mer prostora, postavitve in števila sedežev.

www.epson.si/velikost-slike-je-pomembna

Izračun projicirne razdalje

Preprosto izračunajte mere velikosti projekcije in projicirne 

razdalje za vse naše projektorje. Preprosto izberite želeno 

velikost prikaza ali razdaljo projekcije, pametno spletno 

orodje pa bo samodejno izračunalo vse potrebne mere za 

namestitev.

www.epson.eu/distancecalculator

25
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Model EB-1780W EB-1795F 
 

EB-FH52 EB-E20 EB-X49 EB-W49 

Ločljivost WXGA (1280 x 800) Polna visoka ločljivost 
(1920 x 1080)

Polna visoka ločljivost 
(1920 x 1080)

XGA (1024 x 768) XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800)

Izvorno gledišče 16 : 10 16 : 9 16 : 9 4 : 3 4 : 3 16 : 10

Barvna svetilnost 
(lumni) – običajni/
varčni način 

3.000/1.900 3.200/1.900 4.000/2.400 3.400/2.200 3.600/2.400 3.800/2.600

Razmerje kontrasta 10.000 : 1 10.000 : 1 16.000 : 1 15.000 : 1 16.000 : 1 16.000 : 1

Vir svetlobe Žarnica Žarnica Žarnica Žarnica Žarnica Žarnica

Življenjska doba 
vira svetlobe (ure) – 
običajni/varčni način 

4.000/7.000 4.000/7.000 5.500/12.000 6.000/12.000 6.000/12.000 8.000/17.000

Projekcijsko 
razmerje v izvornem 
gledišču

1,04–1,26 : 1 1,02–1,23 : 1 1,32–2,14 : 1 1,44–1,95 : 1 1,48–1,77 : 1 1,30–1,56 : 1

Razširljiva velikost 
slike (diagonala slike)

30–300 " 30–300 " 30–300 " 30–350 " 30–300 " 33–320 "

Povečava Optična x1,2 Optična x1,2 Optična x1,6 Digitalna x1,35 Optična x1,2 Optična x1,2

Navpični trapezni 
popravek
Vodoravni trapezni 
popravek

Samodejno ±30°
Ročno ±30°

Samodejno ±30°
Samodejno ±20°

Samodejno ±30°
Ročno ±30°

Ročno ±30°
Ročno ±30°

Samodejno ±30°
Ročno ±30°

Samodejno ±30°
Ročno ±30°

Pomik objektiva / / / / / /

Izhod za zvočnike 1 W 1 W 16 W 5 W 5 W 5 W

Povezljivost Vhod VGA, kompozitni 
RCA, USB Type B, 
USB Type A, HDMI

Vhod VGA, kompozitni 
RCA, USB Type B, 
USB Type A, HDMI, 
zrcaljenje zaslona 
(Miracast)

Vhod VGA, vhod HDMI 
x2, kompozitni vhod, 
USB 2.0 Type A, USB 
2.0 Type B, brezžični 
omrežni vmesnik, 
zrcaljenje zaslona 
(Miracast)

Vhod VGA x2, izhod 
VGA, vhod HDMI, 
kompozitni vhod, USB 
2.0 Type B, RS-232C

Vhod VGA x2, izhod 
VGA, vhod HDMI, 
kompozitni vhod, USB 
2.0 Type A, USB 2.0 
Type B, RS-232C, 
RJ45, brezžični omrežni 
vmesnik (izbirno)

Vhod VGA x2, izhod 
VGA, vhod HDMI x2, 
kompozitni vhod, USB 
2.0 Type A, USB 2.0 
Type B, RS-232C, 
RJ45, brezžično 
krajevno omrežje 
(izbirno)

Zvočna povezljivost Vhod stereo mini Vhod stereo mini Vhodni par RCA Izhod stereo mini, vhod 
stereo mini (2x), vhodni 
par RCA

Izhod stereo mini, vhod 
stereo mini (2x), vhodni 
par RCA

Izhod stereo mini, vhod 
stereo mini (2x), vhodni 
par RCA 

Omrežja Brezžično krajevno 
omrežje

Brezžično krajevno 
omrežje

Brezžični omrežni 
vmesnik

/ Omrežni vmesnik 
(RJ45) in izbirni 
brezžični omrežni 
vmesnik

Omrežni vmesnik 
(RJ45) in izbirni 
brezžični omrežni 
vmesnik

Epsonove 
programske rešitve

Epson iProjection 
(Windows/Mac), 
aplikacija Epson 
iProjection za 
iOS, Android in 
Chromebook

Epson iProjection 
(Windows/Mac), 
aplikacija Epson 
iProjection za 
iOS, Android in 
Chromebook

Epson iProjection 
(Windows/Mac), 
aplikacija Epson 
iProjection za 
iOS, Android in 
Chromebook, Epson 
Projector Management

/ Epson iProjection 
(Windows/Mac), 
aplikacija Epson 
iProjection za 
iOS, Android in 
Chromebook, Epson 
Projector Management

Epson iProjection 
(Windows/Mac), 
aplikacija Epson 
iProjection za 
iOS, Android in 
Chromebook, Epson 
Projector Management

Druge funkcije Prikazovalnik USB 3-v-
1, drsnik za izklop zvoka 
za A/V, barvni način 
DICOM SIM, razdeljeni 
prikaz, predstavitve brez 
računalnika, ključavnica 
Kensington, varnost 
brezžičnega omrežja, 
zaščita z geslom, torba 
za prenašanje

Prikazovalnik USB 3-v-
1, drsnik za izklop zvoka 
za A/V, barvni način 
DICOM SIM, razdeljeni 
prikaz, predstavitve 
brez računalnika, 
samodejna prilagoditev 
prikaza in samodejno 
ostrenje, sprotni trapezni 
popravek, funkcija 
»Gesture Presenter«, 
NFC, ključavnica 
Kensington, varnost 
brezžičnega omrežja, 
zaščita z geslom, torba 
za prenašanje

Drsnik za izklop zvoka 
za A/V, drsnik za 
vodoravni trapezni 
popravek, hitri popravek 
vogalov, razdeljeni 
zaslon, samodejno 
iskanje virov, funkcija 
kode QR, ključavnica 
Kensington, ključavnica, 
luknja za varnostni 
kabel, funkcije 
pretakanja in skupne 
rabe, zaščita z geslom, 
torba za prenašanje

Drsnik za izklop zvoka 
za A/V, drsnik za 
vodoravni trapezni 
popravek, hitri popravek 
vogalov, razdeljeni 
zaslon, samodejno 
iskanje virov, ključavnica 
Kensington, ključavnica, 
luknja za varnostni 
kabel, zaščita z geslom, 
torba za prenašanje za 
doplačilo

Drsnik za izklop zvoka 
za A/V, drsnik za 
vodoravni trapezni 
popravek, hitri popravek 
vogalov, razdeljeni 
zaslon, samodejno 
iskanje virov, funkcija 
kode QR, ključavnica 
Kensington, ključavnica, 
luknja za varnostni 
kabel, zaščita z geslom, 
torba za prenašanje za 
doplačilo

Drsnik za izklop zvoka 
za A/V, drsnik za 
vodoravni trapezni 
popravek, hitri popravek 
vogalov, razdeljeni 
zaslon, samodejno 
iskanje virov, funkcija 
kode QR, ključavnica 
Kensington, ključavnica, 
luknja za varnostni 
kabel, zaščita z geslom, 
torba za prenašanje za 
doplačilo

Hrup (dB) običajni/
varčni način

39/30 39/30 37/28 37/28 37/28 37/28

Teža (kg) 1,8 1,8 3,1 2,7 2,7 2,7

Mere brez nožic
(Š x G x V, mm)

292 x 213 x 44 292 x 213 x 44 309 x 282 x 90 302 x 249 x 87 302 x 249 x 87 302 x 249 x 87

Poraba energije
običajni/varčni način 

277 W/200 W 295 W/208 W 327 W/225 W 327 W/225 W 327 W/225 W 327 W/225 W

Poraba energije  
(stanje pripravljenosti), 
kom. izklopljena

0,34 W 0,34 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W

Certifikat TCO Da Da Ne Ne Ne Ne

Vključen je 
standardni izmenljivi 
objektiv

/ / / / / /

Garancija Projektor – 5 let 
Žarnica – 5 let/1.000 h

Projektor – 5 let 
Žarnica – 5 let/1.000 h

Projektor – 3 leta 
Žarnica – 3 leta/1.000 h

Projektor – 3 leta 
Žarnica – 3 leta/1.000 h

Projektor – 3 leta 
Žarnica – 3 leta/1.000 h

Projektor – 3 leta 
Žarnica – 3 leta/1.000 h
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EB-982W EB-992F EB-530 
 

EB-L200SX 
 

EB-535W 
 

EB-L200SW 
 

WXGA (1280 x 800) Polna visoka ločljivost 
(1920 x 1080)

XGA (1024 x 768) XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800) WXGA (1280 x 800)

16 : 10 16 : 9 4 : 3 4 : 3 16 : 10 16 : 10

4.200/2.600 4.000/2.400 3.200/1.800 3.600/2.520 3.400/1.900 3.800/2.660

16.000 : 1 16.000 : 1 16.000 : 1 2.500.000 : 1 16.000 : 1 2.500.000 : 1

Žarnica Žarnica Žarnica Laser Žarnica Laser

6.500/17.000 6.500/17.000 5.000/10.000 20.000/30.000 5.000/10.000 20.000/30.000

1,38–2,24 : 1 1,32–2,14 : 1 0,55 : 1 0,55-0,74 : 1 0,48 : 1 0,48–0,65 : 1

29–280 " 30–300 " 50–108 " 50–112 " 53–116 " 53–120 "

Optična x1,6 Optična x1,6 Digitalna x1,35 Digitalna x1,35 Digitalna x1,35 Digitalna x1,35

Samodejno ±30°
Ročno ±30°

Samodejno ±30°
Ročno ±30°

Ročno ±15°
Ročno ±15°

Ročno ±15°
Ročno ±15°

Ročno ±15°
Ročno ±15°

Ročno ±15°
Ročno ±15°

/ / / / / /

16 W 16 W 16 W 16 W 16 W 16 W

Vhod VGA x2, izhod 
VGA, vhod HDMI x2, 
kompozitni vhod, USB 
2.0 Type A, USB 2.0 
Type B, RS-232C, 
RJ45, brezžično 
krajevno omrežje 
(izbirno)

Vhod VGA x2, izhod 
VGA, vhod HDMI 
x2, kompozitni vhod, 
brezžični omrežni 
vmesnik, zrcaljenje 
zaslona (Miracast), USB 
2.0 Type A, USB 2.0 
Type B, RS-232C, RJ45

Vhod VGA x2, izhod 
VGA, kompozitni RCA, 
S-Video, USB Type B, 
USB Type A, HDMI, 
RS-232C

Vhod VGA x2, izhod 
VGA, HDMI x2, USB 
Type A, USB Type B, 
RS-232C, zrcaljenje 
zaslona (Miracast), 
brezžično krajevno 
omrežje

Vhod VGA x2, izhod 
VGA, kompozitni RCA, 
S-Video, USB Type B, 
USB Type A, HDMI, 
RS-232C

Vhod VGA x2, izhod 
VGA, HDMI x2, USB 
Type A, USB Type 
B, kompozitni RCA, 
RS-232C, zrcaljenje 
zaslona (Miracast), 
brezžični omrežni 
vmesnik

Izhod stereo mini, vhod 
stereo mini (2x), vhodni 
par RCA, vhod za 
mikrofon

Izhod stereo mini, vhod 
stereo mini (2x), vhodni 
par RCA, vhod za 
mikrofon

Izhod stereo mini, vhod 
stereo mini (2x), vhodni 
par RCA, vhod za 
mikrofon

Vhod stereo mini x2, 
vhod za mikrofon stereo 
mini, izhod stereo mini, 
vhodni par RCA

Izhod stereo mini, vhod 
stereo mini (2x), vhodni 
par RCA, vhod za 
mikrofon

Vhod stereo mini x2, 
vhod za mikrofon stereo 
mini, izhod stereo mini, 
vhodni par RCA

Omrežni vmesnik 
(RJ45) in izbirni 
brezžični omrežni 
vmesnik

Omrežni vmesnik 
(RJ45) in brezžični 
omrežni vmesnik

Omrežni vmesnik 
(RJ45) in izbirni 
brezžični omrežni 
vmesnik

Omrežni vmesnik 
(RJ45) in brezžični 
omrežni vmesnik

Omrežni vmesnik 
(RJ45) in izbirni 
brezžični omrežni 
vmesnik

Omrežni vmesnik 
(RJ45) in brezžični 
omrežni vmesnik

Epson iProjection 
(Windows/Mac), 
aplikacija Epson 
iProjection za 
iOS, Android in 
Chromebook, Epson 
Projector Management

Epson iProjection 
(Windows/Mac), 
aplikacija Epson 
iProjection za 
iOS, Android in 
Chromebook, Epson 
Projector Management

Epson iProjection 
(Windows/Mac), 
aplikacija Epson 
iProjection za 
iOS, Android in 
Chromebook, Epson 
Projector Management

Epson iProjection 
(Windows/Mac), 
aplikacija Epson 
iProjection za 
iOS, Android in 
Chromebook, Epson 
Projector Management

Epson iProjection 
(Windows/Mac), 
aplikacija Epson 
iProjection za 
iOS, Android in 
Chromebook, Epson 
Projector Management

Epson iProjection 
(Windows/Mac), 
aplikacija Epson 
iProjection za 
iOS, Android in 
Chromebook, Epson 
Projector Management 

Drsnik za izklop zvoka 
za A/V, drsnik za 
vodoravni trapezni 
popravek, hitri popravek 
vogalov, razdeljeni 
zaslon, samodejno 
iskanje virov, funkcija 
kode QR, ključavnica 
Kensington, ključavnica, 
luknja za varnostni 
kabel, zaščita z geslom, 
torba za prenašanje za 
doplačilo

Drsnik za izklop zvoka 
za A/V, drsnik za 
vodoravni trapezni 
popravek, hitri popravek 
vogalov, razdeljeni 
zaslon, samodejno 
iskanje virov, funkcija 
kode QR, ključavnica 
Kensington, ključavnica, 
luknja za varnostni 
kabel, funkcije 
pretakanja in skupne 
rabe, zaščita z geslom, 
torba za prenašanje za 
doplačilo

Prikazovalnik USB 3-v-
1, kopiranje nastavitev 
zaslonskega menija, 
predstavitve brez 
računalnika, ključavnica, 
luknja za varnostni 
kabel, ključavnica 
Kensington, torba za 
prenašanje za doplačilo

Funkcije pretakanja in 
skupne rabe, izklop 
zvoka za A/V, kopiranje 
nastavitev zaslonskega 
menija, hitri popravek 
vogalov, predstavitve 
brez računalnika, 
ključavnica, luknja 
za varnostni kabel, 
ključavnica Kensington, 
zaklepanje brezžičnega 
omrežnega vmesnika, 
zaščita z geslom, 
torba za prenašanje 
za doplačilo, izbirna 
stenska ali stropna 
namestitev

Prikazovalnik USB 3-v-
1, kopiranje nastavitev 
zaslonskega menija, 
predstavitve brez 
računalnika, ključavnica, 
luknja za varnostni 
kabel, ključavnica 
Kensington, torba za 
prenašanje za doplačilo

Funkcije pretakanja in 
skupne rabe, izklop 
zvoka za A/V, kopiranje 
nastavitev zaslonskega 
menija, hitri popravek 
vogalov, predstavitve 
brez računalnika, 
ključavnica, luknja 
za varnostni kabel, 
ključavnica Kensington, 
zaklepanje brezžičnega 
omrežnega vmesnika, 
zaščita z geslom, 
torba za prenašanje 
za doplačilo, izbirna 
stenska ali stropna 
namestitev

37/28 37/28 37/29 37/28 37/29 36/26

3,1 3,1 3,7 4,5 3,7 4,5

309 x 282 x 90 309 x 282 x 90 345 x 315 x 94 325 x 337 x 90 345 x 315 x 94 325 x 337 x 90

327 W/225 W 327 W/225 W 298 W/221 W 254 W/193 W 298 W/221 W 254 W/193 W 

0,3 W 0,3 W 0,28 W 0,5 W 0,28 W 0,5 W

Ne Ne Ne Da Ne Da

/ / / / / /

Projektor – 5 let 
Žarnica – 5 let/1.000 h

Projektor – 5 let 
Žarnica – 5 let/1.000 h

Projektor – 5 let 
Žarnica – 5 let/1.000 h

5 let/12.000 h Projektor – 5 let 
Žarnica – 5 let/1.000 h

5 let/12.000 h
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Model EB-685W
 

EB-720 
 

EB-725W EB-735F 

 

EB-685Wi 

 

EB-695Wi 

 

Ločljivost WXGA (1280 x 800) XGA (1024 x 768) WXGA (1280 x 800) Polna visoka ločljivost 
(1920 x 1080)

WXGA (1280 x 800) WXGA (1280 x 800)

Izvorno gledišče 16 : 10 4 : 3 16 : 10 16 : 9 16 : 10 16 : 10

Barvna svetilnost (lumni) 
– običajni/ 
varčni način

3.500/2.900 3.800/2.660 4.000/2.800 3.600/2.500 3.500/2.900 3.500/2.900

Razmerje kontrasta 14.000 : 1 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1 14.000 : 1 14.000 : 1

Vir svetlobe Žarnica Laser Laser Laser Žarnica Žarnica

Življenjska doba vira 
svetlobe (ure) – običajni/
varčni/varčni 2 način

5.000/10.000/9.000 20.000/30.000/ni 
relevantno

20.000/30.000/ni 
relevantno

20.000/30.000/ni 
relevantno

5.000/10.000/9.000 5.000/10.000/9.000

Projekcijsko razmerje v 
izvornem gledišču

0,28 : 1 0,32–0,43 : 1 0,28–0,37 : 1 0,26–0,36 : 1 0,28 : 1 0,28 : 1

Razširljiva velikost slike 
(diagonala slike)

60–100 " 65–110 " 65–120 " 65–120 ", razmerje stranic 
16 : 9
60–110 ", razmerje stranic 
16 : 6

60–100 " 60–100 "

Povečava Digitalna x1,35 Digitalna x1,35 Digitalna x1,35 Digitalna x1,35 Digitalna x1,35 Digitalna x1,35

Navpični trapezni 
popravek
Vodoravni trapezni 
popravek

Ročno ±3° 
Ročno ±3°

Ročno ±3° 
Ročno ±3°

Ročno ±3° 
Ročno ±3°

Ročno ±3° 
Ročno ±3°

Ročno ±3° 
Ročno ±3°

Ročno ±3° 
Ročno ±3°

Pomik objektiva / / / / / /

Izhod za zvočnike 16 W 16 W 16 W 16 W 16 W 16 W

Povezljivost Vhod VGA, izhod VGA 
(preklopni), HDMI x3, 
kompozitni RCA, S-Video, 
USB Type A x2, USB Type 
B, MHL (prek HDMI 1), 
RS-232C

Vhod VGA x2, izhod VGA, 
HDMI x3, kompozitni, 
USB Type A x2, USB Type 
B, RS-232C, zrcaljenje 
zaslona (Miracast), 
brezžično krajevno omrežje

Vhod VGA x2, izhod VGA, 
HDMI x3, kompozitni, 
USB Type A x2, USB Type 
B, RS-232C, zrcaljenje 
zaslona (Miracast), 
brezžično krajevno omrežje

Vhod VGA x2, izhod VGA, 
HDMI x3, kompozitni, 
USB Type A x2, USB Type 
B, RS-232C, zrcaljenje 
zaslona (Miracast), 
brezžično krajevno omrežje

Vhod VGA x2, izhod VGA 
(preklopni), HDMI x3, 
kompozitni RCA, S-Video, 
USB Type A, USB Type 
B, MHL (prek HDMI 1), 
RS-232C, sinh. vhod, sinh. 
izhod

Vhod VGA x2, izhod VGA 
(preklopni), HDMI x3, 
kompozitni RCA, S-Video, 
USB Type A, USB Type 
B, MHL (prek HDMI 1), 
RS-232C, sinh. vhod, sinh. 
izhod

Zvočna povezljivost Vhod stereo mini x3, vhod 
za mikrofon stereo mini, 
izhod stereo mini

Vhod stereo mini x3, vhod 
za mikrofon stereo mini, 
izhod stereo mini

Vhod stereo mini x3, vhod 
za mikrofon stereo mini, 
izhod stereo mini

Vhod stereo mini x3, vhod 
za mikrofon stereo mini, 
izhod stereo mini

Vhod stereo mini x3, vhod 
za mikrofon stereo mini, 
izhod stereo mini

Vhod stereo mini x3, vhod 
za mikrofon stereo mini, 
izhod stereo mini

Omrežja Omrežni vmesnik (RJ45) 
in izbirni brezžični omrežni 
vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45) in 
brezžični omrežni vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45) in 
brezžični omrežni vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45) in 
brezžični omrežni vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45) 
in izbirni brezžični omrežni 
vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45) 
in izbirni brezžični omrežni 
vmesnik

Epsonove programske 
rešitve

Epson iProjection 
(Windows/Mac), aplikacija 
Epson iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
Epson Projector 
Management

Epson iProjection 
(Windows/Mac), aplikacija 
Epson iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
Epson Projector 
Management 

Epson iProjection 
(Windows/Mac), aplikacija 
Epson iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
Epson Projector 
Management

Epson iProjection 
(Windows/Mac), aplikacija 
Epson iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
Epson Projector 
Management

Epson iProjection 
(Windows/Mac), aplikacija 
Epson iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
različna programska orodja 
za sodelovanje, Epson 
Projector Management

Epson iProjection 
(Windows/Mac), aplikacija 
Epson iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
različna programska orodja 
za sodelovanje, Epson 
Projector Management 

Druge funkcije Začetni zaslon, 
interaktivnost na več 
zaslonih, samodejno 
iskanje virov, izklop zvoka 
za A/V, razdeljeni prikaz do 
2 virov, 3-v-1 Prikazovalnik 
USB, kopiranje nastavitev 
zaslonskega menija, 
samodejno zmanjšanje 
svetlosti žarnice, 
predstavitve brez 
računalnika, ključavnica, 
luknja za varnostni kabel, 
ključavnica Kensington 

Izbirni nosilec, funkcije 
pretakanja in skupne 
rabe, funkcija skupne rabe 
zaslona (odjemalec), izklop 
zvoka za A/V, kopiranje 
nastavitev zaslonskega 
menija, hitri popravek 
vogalov, predstavitve brez 
računalnika, razdeljeni 
prikaz za največ 4 vire, 
samodejno iskanje virov, 
ključavnica, luknja za 
varnostni kabel, ključavnica 
Kensington, zaklepanje 
brezžičnega omrežnega 
vmesnika, zaščita z geslom

Izbirni nosilec, funkcije 
pretakanja in skupne 
rabe, funkcija skupne rabe 
zaslona (odjemalec), izklop 
zvoka za A/V, kopiranje 
nastavitev zaslonskega 
menija, hitri popravek 
vogalov, predstavitve brez 
računalnika, razdeljeni 
prikaz za največ 4 vire, 
samodejno iskanje virov, 
ključavnica, luknja za 
varnostni kabel, ključavnica 
Kensington, zaklepanje 
brezžičnega omrežnega 
vmesnika, zaščita z geslom

Izbirni nosilec, prikaz 
16 : 6, funkcije pretakanja 
in skupne rabe, funkcija 
skupne rabe zaslona 
(odjemalec), izklop 
zvoka za A/V, kopiranje 
nastavitev zaslonskega 
menija, hitri popravek 
vogalov, predstavitve brez 
računalnika, razdeljeni 
prikaz za največ 4 vire, 
samodejno iskanje virov, 
ključavnica, luknja za 
varnostni kabel, ključavnica 
Kensington, zaklepanje 
brezžičnega omrežnega 
vmesnika, zaščita z geslom

Začetni zaslon, 
interaktivnost na več 
zaslonih, samodejno 
iskanje virov, izklop zvoka 
za A/V, razdeljeni prikaz, 
prikazovalnik USB 3-v-1, 
kopiranje nastavitev 
zaslonskega menija, 
samodejno zmanjšanje 
svetlosti žarnice, interakcija 
s peresom in dotikom, 
samodejno umerjanje, 
predstavitve brez 
računalnika, ključavnica, 
luknja za varnostni kabel, 
ključavnica Kensington

Začetni zaslon, 
interaktivnost na več 
zaslonih, samodejno 
iskanje virov, izklop zvoka 
za A/V, razdeljeni prikaz, 
prikazovalnik USB 3-v-1, 
kopiranje nastavitev 
zaslonskega menija, 
samodejno zmanjšanje 
svetlosti žarnice, interakcija 
s peresom in dotikom, 
samodejno umerjanje, 
predstavitve brez 
računalnika, ključavnica, 
luknja za varnostni kabel, 
ključavnica Kensington

Hrup (dB) običajni/
varčni/varčni 2 način

35/30/29 36/26/ni relevantno 36/26/ni relevantno 36/26/ni relevantno 35/30/29 35/30/29 

Teža (kg) 5,7 5,7 5,7 5,7 5,8 5,8

Mere brez nožic
(Š x G x V, mm)

367 x 400 x 149 356 x 395 x 133 356 x 395 x 133 356 x 395 x 133 367 x 400 x 149 367 x 400 x 149

Poraba energije običajni/
varčni/varčni 2 način

354 W/309 W/309 W 255 W/197 W/ni relevantno 255 W/197 W/ni relevantno 255 W/197 W/ni relevantno 354 W/309 W/309 W 354 W/309 W/309 W

Poraba energije (stanje 
pripravljenosti), kom. 
izklopljena

0,37 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,37 W 0,37 W

Certifikat TCO Da Da Da Da Da Da

Vključen je standardni 
izmenljivi objektiv

/ / / / / /

Garancija Projektor – 5 let 
Žarnica – 5 let/1.000 h

5 let/12.000 h 5 let/12.000 h 5 let/12.000 h Projektor – 5 let 
Žarnica – 5 let/1.000 h

Projektor – 5 let 
Žarnica – 5 let/1.000 h
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EB-725Wi 

 

EB-735Fi 

 

EB-1485Fi 
 

EB-2250U EB-L200W EB-L200F EB-L520U 

WXGA (1280 x 800) Polna visoka ločljivost 
(1920 x 1080)

Polna visoka ločljivost 
(1366 x 768 x 2)

WUXGA (1920 x 1200) WXGA (1280 x 800) Polna visoka ločljivost 
(1366 x 768 x 2)

WUXGA (1920 x 1200)

16 : 10 16 : 9 16 : 9 16 : 10 16 : 10 16 : 9 16 : 10

4.000/2.800 3.600/2.500 5.000/3.500 5.000/3.800 4.200/2.940 4.500/3.150 5.200/3.640

2.500.000 : 1 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1 15.000 : 1 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1 Več kot 2.500.000 : 1

Laser Laser Laser Žarnica Laser Laser Laser

20.000/30.000/ni 
relevantno

20.000/30.000/ni 
relevantno

20.000/30.000/ni 
relevantno 

5.000/10.000/ni relevantno 20.000/30.000/ni 
relevantno

20.000/30.000/ni 
relevantno

20.000/30.000/ni 
relevantno

0,28–0,37 : 1 0,26–0,36 : 1 0,27–0,37 : 1 1,38–2,28 : 1 1,38–2,24 : 1 1,33–2,16 : 1 1,35–2,20 : 1

65–100 " 65–100 ", razmerje stranic 
16 : 9 
60–110 ", razmerje stranic 
16 : 6

65–100 ", razmerje stranic 
16 : 9
61–120 ", razmerje stranic 
16 : 6

50–300 " 29–282 " 40–500 " 50–500 "

Digitalna x1,35 Digitalna x1,35 Digitalna x1,35 Optična x1,6 Optična x1,62 Optična x1,62 Optična x1,6

Ročno ±3° 
Ročno ±3°

Ročno ±3° 
Ročno ±3°

Ročno ±3°
Ročno ±3

Samodejno ±30°
Samodejno ±20°

Samodejno ±30° 
Ročno ±30°

Samodejno ±30° 
Ročno ±30°

Ročno ±30° 
Ročno ±30°

/ / / / / / /

16 W 16 W 2 x 8 W 16 W 16 W 16 W 10 W

Vhod VGA x2, izhod VGA, 
HDMI x3, kompozitni, USB 
Type A x2, USB Type B 
x2, RS-232C, sinh. vhod, 
sinh. izhod, upravljanje z 
dotikom, zrcaljenje zaslona 
(Miracast), brezžični 
omrežni vmesnik

Vhod VGA x2, izhod VGA, 
HDMI x3, kompozitni, USB 
Type A x2, USB Type B 
x2, RS-232C, sinh. vhod, 
sinh. izhod, upravljanje z 
dotikom, zrcaljenje zaslona 
(Miracast), brezžični 
omrežni vmesnik

Vhod VGA, izhod VGA, 
HDMI x3, USB Type A x2, 
USB Type B, izhod HDMI, 
RS-232C, sinh. vhod, 
sinh. izhod, upravljanje z 
dotikom, zrcaljenje zaslona 
(Miracast), brezžični 
omrežni vmesnik, HDBaseT

Vhod VGA x2, izhod VGA, 
HDMI x2, kompozitni RCA, 
USB Type A, USB Type B, 
RS-232C, MHL (prek 
HDMI 1)

Vhod VGA x2, izhod VGA, 
kompozitni vhod, vhod 
HDMI x2, USB 2.0 Type A, 
USB 2.0 Type B, RS-232C, 
RJ45, brezžično krajevno 
omrežje, zrcaljenje zaslona 
(Miracast)

Vhod VGA x2, izhod VGA, 
vhod HDMI x2, kompozitni 
vhod, USB 2.0 Type A, 
USB 2.0 Type B, RS-232C, 
RJ45, brezžično krajevno 
omrežje, zrcaljenje zaslona 
(Miracast)

Vhod VGA x2, izhod VGA, 
vhod HDMI x2, HDBaseT, 
Miracast (če uporabljate 
ELPAP11), USB Type A, 
USB Type B, RS-232C, 
ethernet, brezžično 
krajevno omrežje a/n 
(5 GHz) (izbirno)

Vhod stereo mini x3, vhod 
za mikrofon stereo mini, 
izhod stereo mini

Vhod stereo mini x3, vhod 
za mikrofon stereo mini, 
izhod stereo mini

Vhod stereo mini x3, vhod 
za mikrofon stereo mini, 
izhod stereo mini

Izhod stereo mini, vhod 
stereo mini (x2), vhodni 
par RCA

Izhod stereo mini, vhod 
stereo mini (x2), vhodni par 
RCA, vhod za mikrofon

Izhod stereo mini, vhod 
stereo mini (x2), vhodni par 
RCA, vhod za mikrofon

Izhod stereo mini, vhod 
stereo mini (x2)

Omrežni vmesnik (RJ45) in 
brezžični omrežni vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45) in 
brezžični omrežni vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45) in 
brezžični omrežni vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45) 
in izbirni brezžični omrežni 
vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45) in 
brezžični omrežni vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45) in 
brezžični omrežni vmesnik 
je vključen

Omrežni vmesnik (RJ45) 
in izbirni brezžični omrežni 
vmesnik

Epson iProjection 
(Windows/Mac), aplikacija 
Epson iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
različna programska orodja 
za sodelovanje, Epson 
Projector Management

Epson iProjection 
(Windows/Mac), aplikacija 
Epson iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
različna programska orodja 
za sodelovanje, Epson 
Projector Management

Epson iProjection 
(Windows/Mac), aplikacija 
Epson iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
različna programska orodja 
za sodelovanje, Epson 
Projector Management

Epson iProjection 
(Windows/Mac), aplikacija 
Epson iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
Epson Projector 
Management

Epson iProjection 
(Windows/Mac), aplikacija 
Epson iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
Epson Projector 
Management

Epson iProjection 
(Windows/Mac), aplikacija 
Epson iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
Epson Projector 
Management

Epson iProjection 
(Windows/Mac), aplikacija 
Epson iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
Epson Projector 
Management, Epson 
Projector Content Manager

Interaktivnost s pisalom, 
izbirni nosilec, interaktivni 
začetni zaslon, funkcije 
pretakanja in skupne 
rabe, funkcija skupne 
rabe zaslona (odjemalec), 
način bele table s podporo 
za izvoz dokumentov, 
drsni razdeljeni prikaz, 
razdeljeni prikaz za 
največ 4 vire, izklop 
zvoka za A/V, kopiranje 
nastavitev zaslonskega 
menija, hitri popravek 
vogalov, predstavitve brez 
računalnika, samodejno 
iskanje virov, ključavnica, 
luknja za varnostni kabel, 
ključavnica Kensington, 
zaklepanje brezžičnega 
omrežnega vmesnika, 
zaščita z geslom

Interaktivnost s pisalom, 
izbirni nosilec, prikaz 
16 : 6, interaktivni začetni 
zaslon, funkcije pretakanja 
in skupne rabe, funkcija 
skupne rabe zaslona 
(odjemalec), način 
bele table s podporo 
za izvoz dokumentov, 
drsni razdeljeni prikaz, 
razdeljeni prikaz za 
največ 4 vire, izklop 
zvoka za A/V, kopiranje 
nastavitev zaslonskega 
menija, hitri popravek 
vogalov, predstavitve brez 
računalnika, samodejno 
iskanje virov, ključavnica, 
luknja za varnostni kabel, 
ključavnica Kensington, 
zaklepanje brezžičnega 
omrežnega vmesnika, 
zaščita z geslom

Način stalne svetlosti, 
prikaz 16 : 6, interaktivni 
začetni zaslon, funkcije 
pretakanja in skupne 
rabe, interaktivnost 
DuoLink, funkcija skupne 
rabe zaslona (strežnik/
odjemalec), način bele 
table s podporo za 
izvoz dokumentov, več 
prikazov prek marjetične 
verige, samodejni vklop, 
samodejno iskanje virov, 
izklop zvoka za A/V, 
drsni razdeljeni prikaz, 
razdeljeni prikaz za največ 
4 vire, kopiranje nastavitev 
zaslonskega menija, 
interakcija s peresom 
in dotikom, samodejno 
umerjanje, barvni način 
DICOM SIM, zunanja 
upravljalna plošča HDBaseT, 
čarovnik za nastavitev

Začetni zaslon, funkcija 
»Gesture Presenter«, izklop 
zvoka za A/V, prilagoditev 
prikaza, razdeljeni prikaz, 
samodejni vklop, barvni 
način DICOM, DCDi 
by Faroudja, funkcija 
načrtovanja, pomoč za 
ostrenje, sprotni trapezni 
popravek, hitra kotna 
funkcija, predstavitve 
brez računalnika, prikaz 
USB 3-v-1, ključavnica, 
varnostna prečka, 
ključavnica Kensington

Drsnik za izklop zvoka za 
A/V, drsnik za vodoravni 
trapezni popravek, 
hitri popravek vogalov, 
uporaba brez računalnika, 
razdeljeni prikaz za največ 
4 vire, samodejno iskanje 
virov, funkcija kode QR, 
ključavnica Kensington, 
ključavnica, luknja za 
varnostni kabel, varnost 
brezžičnega omrežja, 
zaščita z geslom, torba za 
prenašanje za doplačilo

Drsnik za izklop zvoka za 
A/V, drsnik za vodoravni 
trapezni popravek, 
hitri popravek vogalov, 
uporaba brez računalnika, 
razdeljeni prikaz za največ 
4 vire, samodejno iskanje 
virov, funkcija kode QR, 
ključavnica Kensington, 
ključavnica, luknja za 
varnostni kabel, varnost 
brezžičnega omrežja, 
zaščita z geslom, torba za 
prenašanje za doplačilo

Izklop zvoka za A/V, 
popravek loka, zlivanje 
robov, uporaba brez 
računalnika, hitri popravek 
vogalov, skupna raba 
zaslona, funkcija vira, 
ultraširok prikaz (16 : 6), 
začetni zaslon, izklop zvoka 
za A/V, razdeljeni prikaz za 
največ 4 vire, samodejni 
vklop, samodejno 
iskanje virov, hitri zagon, 
ključavnica, luknja za 
varnostni kabel, ključavnica 
Kensington, 360-stopinjska 
namestitev, zaklepanje 
brezžičnega omrežnega 
vmesnika

36/26/ni relevantno 36/26/ni relevantno 36/27/ni relevantno 39/29/ni relevantno 37/28/ni relevantno 37/28/ni relevantno 31/23/ni relevantno

5,8 5,8 9,5 4,6 4,1 4,1 7,7

356 x 395 x 133 356 x 395 x 133 458 x 209,5 x 375 377 x 291,5 x 110 325 x 299 x 90 325 x 299 x 90 440 x 304 x 122

255 W/197 W/ni relevantno 255 W/197 W/ni relevantno 366 W/262 W/ni relevantno  405 W/323 W/ni relevantno 254 W/193 W/ni relevantno 254 W/193 W/ni relevantno 293 W/233 W/ni relevantno

0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,31 W 0,5 W 0,5 W 0,3 W

Da Da Da Ne Da Da Da

/ / / / / / /

5 let/12.000 h 5 let/12.000 h 5 let/12.000 h Projektor – 5 let 
Žarnica – 5 let/1.000 h

5 let/12.000 h 5 let/12.000 h 3 leta
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Model EB-L720U EB-L530U  
 

EB-L630U 
 

EB-L730U  
 

EB-L735U EB-L630SU 
 

Ločljivost WUXGA (1920 x 1200) WUXGA (1920 x 1200) WUXGA (1920 x 1200) WUXGA (1920 x 1200) WUXGA (1920 x 1200) WUXGA (1920 x 1200)

Izvorno gledišče 16 : 10 16 : 10 16 : 10 16 : 10 16 : 10 16 : 10

Barvna svetilnost 
(lumni) – običajni/
varčni

7.000/4.900 5.200/3.640 6.200/4.340 7.000/4.900 7.000/4.900 6.000/4.200 

Razmerje kontrasta Več kot 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1

Vir svetlobe Laser Laser Laser Laser Laser Laser

Življenjska doba 
vira svetlobe (ure) – 
običajni/varčni način 

20.000/30.000 20.000/30.000 20.000/30.000 20.000/30.000 20.000/30.000 20.000/30.000

Projekcijsko razmerje 
v izvornem gledišču

1,35–2,20 : 1 1,35–2,20 : 1 1,35–2,20 : 1 1,35–2,20 : 1 1,35–2,20 : 1 0,8 : 1

Razširljiva velikost 
slike (diagonala slike)

50–500 " 50–500 " 50–500 " 50–500 " 50–500 " 50–200 "

Povečava Optična x1,6 Optična x1,6 Optična x1,6 Optična x1,6 Optična x1,6 Digitalna x1,35

Navpični trapezni 
popravek
Vodoravni trapezni 
popravek

Ročno ±30° 
Ročno ±30°

Ročno ±30° 
Ročno ±30°

Ročno ±30° 
Ročno ±30°

Ročno ±30° 
Ročno ±30°

Ročno ±30° 
Ročno ±30°

Ročno ±30° 
Ročno ±30°

Pomik objektiva / ±50 % navpično 
±20 % vodoravno

±50 % navpično 
±20 % vodoravno

±50 % navpično 
±20 % vodoravno

±50 % navpično 
±20 % vodoravno

±50 % navpično 
±20 % vodoravno

Izhod za zvočnike 10 W 10 W 10 W 10 W 10 W 10 W

Povezljivost Vhod VGA x2, izhod VGA, 
vhod HDMI x2, HDBaseT, 
Miracast (če uporabljate 
ELPAP11), USB Type A, 
USB Type B, RS-232C, 
ethernet, brezžično 
krajevno omrežje a/n 
(5 GHz) (izbirno) 

Vhod HDMI x2, izhod 
HDMI, HDBaseT, vhod 
VGA x2, izhod VGA, 
RS-232C, USB Type A 
x2, USB Type B, zrcaljenje 
zaslona (Miracast)

Vhod HDMI x2, izhod 
HDMI, HDBaseT, vhod 
VGA x2, izhod VGA, RS-
232C, USB Type A x2, 
USB Type B, zrcaljenje 
zaslona (Miracast)

Vhod HDMI x2, izhod 
HDMI, HDBaseT, vhod 
VGA x2, izhod VGA, RS-
232C, USB Type A x2, 
USB Type B, zrcaljenje 
zaslona (Miracast)

Vhod HDMI x2, izhod 
HDMI, HDBaseT, vhod 
VGA x2, izhod VGA, RS-
232C, USB Type A x2, 
USB Type B, zrcaljenje 
zaslona (Miracast)

Vhod HDMI x2, izhod 
HDMI, HDBaseT, vhod 
VGA x2, izhod VGA, RS-
232C, USB Type A x2, 
USB Type B, zrcaljenje 
zaslona (Miracast)

Zvočna povezljivost Vhod stereo mini x2, 
izhod stereo mini

Vhod stereo mini x2, 
izhod stereo mini

Vhod stereo mini x2, 
izhod stereo mini

Vhod stereo mini x2, 
izhod stereo mini

Vhod stereo mini x2, 
izhod stereo mini

Vhod stereo mini x2, 
izhod stereo mini

Omrežja Omrežni vmesnik (RJ45) 
in izbirni brezžični omrežni 
vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45), 
vgrajen brezžični in izbirni 
brezžični omrežni vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45), 
vgrajen brezžični in izbirni 
brezžični omrežni vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45), 
vgrajen brezžični in izbirni 
brezžični omrežni vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45), 
vgrajen brezžični in izbirni 
brezžični omrežni vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45), 
vgrajen brezžični in izbirni 
brezžični omrežni vmesnik

Epsonove programske 
rešitve

Epson iProjection 
(Windows/Mac), 
aplikacija Epson 
iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
Epson Projector 
Management, Epson 
Projector Content 
Manager

Epson iProjection 
(Windows/Mac), 
aplikacija Epson 
iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
Epson Projector 
Professional Tool, Epson 
Projector Management, 
Epson Projector Content 
Manager, Epson Creative 
Projection

Epson iProjection 
(Windows/Mac), 
aplikacija Epson 
iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
Epson Projector 
Professional Tool, Epson 
Projector Management, 
Epson Projector Content 
Manager, Epson Creative 
Projection

Epson iProjection 
(Windows/Mac), 
aplikacija Epson 
iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
Epson Projector 
Professional Tool, Epson 
Projector Management, 
Epson Projector Content 
Manager, Epson Creative 
Projection

Epson iProjection 
(Windows/Mac), 
aplikacija Epson 
iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
Epson Projector 
Professional Tool, Epson 
Projector Management, 
Epson Projector Content 
Manager, Epson Creative 
Projection

Epson iProjection  
(Windows/Mac), 
aplikacija Epson 
iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
Epson Projector 
Professional Tool, Epson 
Projector Management, 
Epson Projector Content 
Manager, Epson Creative 
Projection

Druge funkcije Izklop zvoka za A/V, 
popravek loka, zlivanje 
robov, uporaba brez 
računalnika, hitri 
popravek vogalov, 
skupna raba zaslona, 
funkcija vira, ultraširok 
prikaz (16 : 6), začetni 
zaslon, izklop zvoka za 
A/V, razdeljeni prikaz za 
največ 4 vire, samodejni 
vklop, samodejno 
iskanje virov, hitri zagon, 
ključavnica, luknja 
za varnostni kabel, 
ključavnica Kensington, 
360-stopinjska 
namestitev, zaklepanje 
brezžičnega omrežnega 
vmesnika

Izklop zvoka za A/V, 
predvajanje vsebine 
USB za napise brez 
vira, zlivanje robov, 
multiprojiciranje v 
marjetični verigi, 
točkovni popravek in 
popravek loka, funkcija 
načrtovanja, razdeljeni 
prikaz, samodejno 
iskanje virov, kopiranje 
nastavitev zaslonskega 
menija, ključavnica, 
luknja za varnostni kabel, 
ključavnica Kensington, 
360-stopinjska 
namestitev, vključen 
pokrov za kable

Izklop zvoka za A/V, 
predvajanje vsebine 
USB za napise brez 
vira, zlivanje robov, 
multiprojiciranje v 
marjetični verigi, 
točkovni popravek in 
popravek loka, funkcija 
načrtovanja, razdeljeni 
prikaz, samodejno 
iskanje virov, kopiranje 
nastavitev zaslonskega 
menija, ključavnica, 
luknja za varnostni kabel, 
ključavnica Kensington, 
360-stopinjska 
namestitev, vključen 
pokrov za kable

Izklop zvoka za A/V, 
predvajanje vsebine 
USB za napise brez 
vira, zlivanje robov, 
multiprojiciranje v 
marjetični verigi, 
točkovni popravek in 
popravek loka, funkcija 
načrtovanja, razdeljeni 
prikaz, samodejno 
iskanje virov, kopiranje 
nastavitev zaslonskega 
menija, ključavnica, 
luknja za varnostni kabel, 
ključavnica Kensington, 
360-stopinjska 
namestitev, vključen 
pokrov za kable

Izklop A/V, predvajanje 
vsebine USB za napise 
brez vira, zlivanje robov, 
multiprojiciranje v
marjetični verigi, 
točkovni popravek in 
popravek loka, funkcija 
načrtovanja, razdeljeni 
prikaz, samodejno 
iskanje virov, kopiranje 
nastavitev zaslonskega 
menija, ključavnica, 
luknja za varnostni kabel, 
ključavnica Kensington, 
360-stopinjska 
namestitev, vključen 
pokrov za kable

Izklop zvoka za A/V, 
predvajanje vsebine 
USB za napise brez 
vira, zlivanje robov, 
multiprojiciranje v 
marjetični verigi, 
točkovni popravek in 
popravek loka, funkcija 
načrtovanja, razdeljeni 
prikaz, samodejno 
iskanje virov, kopiranje 
nastavitev zaslonskega 
menija, ključavnica, 
luknja za varnostni kabel, 
ključavnica Kensington, 
360-stopinjska 
namestitev, vključen 
pokrov za kable

Hrup (dB) običajni/
varčni način

39/27 31/23 38/27 38/27 38/27 38/27

Teža (kg) 7,8 8,2 8,4 8,4 8,4 8,4

Mere brez nožic  
(Š x G x V, mm)

440 x 304 x 122 440 x 304 x 122 440 x 304 x 122 440 x 304 x 122 440 x 304 x 122 440 x 304 x 122

Poraba energije
običajni/varčni način 

345 W/258 W 293 W/223 W 345 W/258 W 345 W/258 W 345 W/258 W 345 W/258 W

Poraba energije  
(stanje pripravljenosti), 
kom. izklopljena

0,3 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W

Certifikat TCO Da Da Da Da Da Ne

Vključen je standardni 
izmenljivi objektiv

/ / / / / /

Garancija 3 leta 3 leta 3 leta 3 leta 3 leta 3 leta
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EB-L635SU
 

EB-PU1006W EB-PU1007W EB-PU1007B 
 

EB-PU1008W  
 

EB-PU1008B EB-PU2010W 
 

WUXGA (1920 x 1200) WUXGA (1920 x 1200) WUXGA (1920 x 1200) WUXGA (1920 x 1200) WUXGA (1920 x 1200) WUXGA (1920 x 1200) WUXGA (1920 x 1200)

16 : 10 16 : 10 16 : 10 16 : 10 16 : 10 16 : 10 16 : 10

6.000/4.200 6.000/4.200 7.000/4.900 7.000/4.900 8.500/5.950 8.500/5.950 10.000/7.000 

2.500.000 : 1 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1

Laser Laser Laser Laser Laser Laser Laser

20.000/30.000 20.000/30.000 20.000/30.000 20.000/30.000 20.000/30.000 20.000/30.000 20.000/30.000

0,8 : 1 1,44–2,32 : 1 1,44–2,32 : 1 1,44–2,32 : 1 1,44–2,32 : 1 1,44–2,32 : 1 1,57–2,56 : 1

50–200 " 50–1.000 " 50–1.000 " 50–1.000 " 50–1.000 " 50–1.000 " 60–1.000 "

Digitalna x1,35 Optična x1,6 Optična x1,6 Optična x1,6 Optična x1,6 Optična x1,6 Optična x1,6

Ročno ±30° 
Ročno ±30°

Ročno ±45° 
Ročno ±30°

Ročno ±45° 
Ročno ±30°

Ročno ±45° 
Ročno ±30°

Ročno ±45° 
Ročno ±30°

Ročno ±45° 
Ročno ±30°

Ročno ±45° 
Ročno ±30°

±50 % navpično 
±20 % vodoravno

±67 % navpično 
±30 % vodoravno

±67 % navpično 
±30 % vodoravno

±67 % navpično 
±30 % vodoravno

±67 % navpično 
±30 % vodoravno

±67 % navpično 
±30 % vodoravno

±60 % navpično 
±18 % vodoravno

10 W / / / / / /

Vhod HDMI x2, izhod 
HDMI, HDBaseT, vhod 
VGA x2, izhod VGA, RS-
232C, USB Type A x2, 
USB Type B, zrcaljenje 
zaslona (Miracast)

Vhod HDMI (HDCP 2.3), 
vhod DVI, HDBaseT, 
vhod VGA, RS-232C, 
USB Type A, USB 
Type B (samo servisni), 
oddaljeno, NFC

Vhod HDMI (HDCP 2.3), 
vhod DVI, HDBaseT, 
vhod VGA, RS-232C, 
USB Type A, USB 
Type B (samo servisni), 
oddaljeno, NFC

Vhod HDMI (HDCP 2.3), 
vhod DVI, HDBaseT, 
vhod VGA, RS-232C, 
USB Type A, USB 
Type B (samo servisni), 
oddaljeno, NFC

Vhod HDMI (HDCP 2.3), 
vhod DVI, HDBaseT, 
vhod VGA, RS-232C, 
USB Type A, USB 
Type B (samo servisni), 
oddaljeno, NFC

Vhod HDMI (HDCP 2.3), 
vhod DVI, HDBaseT, 
vhod VGA, RS-232C, 
USB Type A, USB 
Type B (samo servisni), 
oddaljeno, NFC

Vhod HDMI (HDCP 2.3), 
vhod DVI, HDBaseT, 
vhod SDI, izhod SDI, 
vhod VGA, RS-232C, 
USB Type A, USB 
Type B (samo servisni), 
oddaljeno, NFC

Vhod stereo mini x2, 
izhod stereo mini

Izhod stereo mini Izhod stereo mini Izhod stereo mini Izhod stereo mini Izhod stereo mini Izhod stereo mini

Omrežni vmesnik (RJ45), 
vgrajen brezžični in izbirni 
brezžični omrežni vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45) 
in izbirni brezžični 
omrežni vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45) 
in izbirni brezžični 
omrežni vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45) 
in izbirni brezžični 
omrežni vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45) 
in izbirni brezžični 
omrežni vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45) 
in izbirni brezžični 
omrežni vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45) 
in izbirni brezžični 
omrežni vmesnik

Epson iProjection  
(Windows/Mac), 
aplikacija Epson 
iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
Epson Projector 
Professional Tool, Epson 
Projector Management, 
Epson Projector Content 
Manager, Epson Creative 
Projection

Epson iProjection 
(Windows/Mac), 
aplikacija Epson 
iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
Epson Projector 
Professional Tool, Epson 
Projector Management, 
Epson Projector Content 
Manager, Epson Creative 
Projection, Epson 
Projector Config Tool

Epson iProjection 
(Windows/Mac), 
aplikacija Epson 
iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
Epson Projector 
Professional Tool, Epson 
Projector Management, 
Epson Projector Content 
Manager, Epson Creative 
Projection, Epson 
Projector Config Tool

Epson iProjection 
(Windows/Mac), 
aplikacija Epson 
iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
Epson Projector 
Professional Tool, Epson 
Projector Management, 
Epson Projector Content 
Manager, Epson Creative 
Projection, Epson 
Projector Config Tool

Epson iProjection 
(Windows/Mac), 
aplikacija Epson 
iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
Epson Projector 
Professional Tool, Epson 
Projector Management, 
Epson Projector Content 
Manager, Epson Creative 
Projection, Epson 
Projector Config Tool

Epson iProjection 
(Windows/Mac), 
aplikacija Epson 
iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
Epson Projector 
Professional Tool, Epson 
Projector Management, 
Epson Projector Content 
Manager, Epson Creative 
Projection, Epson 
Projector Config Tool

Epson iProjection 
(Windows/Mac), 
aplikacija Epson 
iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
Epson Projector 
Professional Tool, Epson 
Projector Management, 
Epson Projector Content 
Manager, Epson Creative 
Projection, Epson 
Projector Config Tool

Izklop zvoka za A/V, 
predvajanje vsebine 
USB za napise brez 
vira, zlivanje robov, 
multiprojiciranje v 
marjetični verigi, 
točkovni popravek in 
popravek loka, funkcija 
načrtovanja, razdeljeni 
prikaz, samodejno 
iskanje virov, kopiranje 
nastavitev zaslonskega 
menija, ključavnica, 
luknja za varnostni kabel, 
ključavnica Kensington, 
360-stopinjska 
namestitev, vključen 
pokrov za kable

Izboljšava 4K, podpora 
za HDR, motorizirana 
povečava, izostritev 
in pomik objektiva, 
pomnilnik objektiva, 
možnosti izmenljivih 
objektivov, vključno z 
objektivom UST brez 
odmika, izbirna kamera, 
portretno projiciranje, 
izklop zvoka za A/V, 
predvajanje vsebine 
USB za napise brez 
vira, zlivanje robov, 
točkovni popravek, 
popravek za ukrivljene 
površine in vogale 
sten, 360-stopinjska 
namestitev, vključen 
pokrov za kable

Izboljšava 4K, podpora 
za HDR, motorizirana 
povečava, izostritev 
in pomik objektiva, 
pomnilnik objektiva, 
možnosti izmenljivih 
objektivov, vključno z 
objektivom UST brez 
odmika, izbirna kamera, 
portretno projiciranje, 
izklop zvoka za A/V, 
predvajanje vsebine 
USB za napise brez 
vira, zlivanje robov, 
točkovni popravek, 
popravek za ukrivljene 
površine in vogale 
sten, 360-stopinjska 
namestitev, vključen 
pokrov za kable

Izboljšava 4K, podpora 
za HDR, motorizirana 
povečava, izostritev 
in pomik objektiva, 
pomnilnik objektiva, 
možnosti izmenljivih 
objektivov, vključno z 
objektivom UST brez 
odmika, izbirna kamera, 
portretno projiciranje, 
izklop zvoka za A/V, 
predvajanje vsebine 
USB za napise brez 
vira, zlivanje robov, 
točkovni popravek, 
popravek za ukrivljene 
površine in vogale 
sten, 360-stopinjska 
namestitev, vključen 
pokrov za kable

Izboljšava 4K, podpora 
za HDR, motorizirana 
povečava, izostritev 
in pomik objektiva, 
pomnilnik objektiva, 
možnosti izmenljivih 
objektivov, vključno z 
objektivom UST brez 
odmika, izbirna kamera, 
portretno projiciranje, 
izklop zvoka za A/V, 
predvajanje vsebine 
USB za napise brez 
vira, zlivanje robov, 
točkovni popravek, 
popravek za ukrivljene 
površine in vogale 
sten, 360-stopinjska 
namestitev, vključen 
pokrov za kable

Izboljšava 4K, podpora 
za HDR, motorizirana 
povečava, izostritev 
in pomik objektiva, 
pomnilnik objektiva, 
možnosti izmenljivih 
objektivov, vključno z 
objektivom UST brez 
odmika, izbirna kamera, 
portretno projiciranje, 
izklop zvoka za A/V, 
predvajanje vsebine 
USB za napise brez 
vira, zlivanje robov, 
točkovni popravek, 
popravek za ukrivljene 
površine in vogale 
sten, 360-stopinjska 
namestitev, vključen 
pokrov za kable

Izboljšava 4K, podpora 
za HDR, motorizirana 
povečava, izostritev 
in pomik objektiva, 
pomnilnik objektiva, 
možnosti izmenljivih 
objektivov, vključno z 
objektivom UST brez 
odmika, izbirna kamera, 
multiprojiciranje v 
marjetični verigi, portretno 
projiciranje, izklop zvoka 
za A/V, predvajanje 
vsebine USB za napise 
brez vira, zlivanje robov, 
točkovni popravek, 
popravek za ukrivljene 
površine in vogale 
sten, 360-stopinjska 
namestitev, vključen 
pokrov za kable

38/27 30/28 33/29 33/29 35/30 35/30 37/30

8,4 15,4 16,3 16,3 16,3 16,3 16,8

440 x 304 x 122 545 x 436 x 164 545 x 436 x 164 545 x 436 x 164 545 x 436 x 164 545 x 436 x 164 545 x 436 x 164

345 W/258 W 367 W/310 W 431 W/366 W 431 W/366 W 535 W/452 W 535 W/452 W 535 W/452 W

0,3 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W

Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

/ / / / / / /

3 leta 3 leta 3 leta 3 leta 3 leta 3 leta 3 leta



32 Tehnični podatki se razlikujejo glede na objektiv – glejte tehnične podatke za objektiv.

Model EB-PU2010B EB-L1500UH EB-L1505UH EB-L1715S EB-L1750U EB-L1755U

Ločljivost WUXGA (1920 x 1200) WUXGA (1920 x 1200) WUXGA (1920 x 1200) SXGA+ (1400 x 1050) WUXGA (1920 x 1200) WUXGA (1920 x 1200)

Izvorno gledišče 16 : 10 16 : 10 16 : 10 4 : 3 16 : 10 16 : 10

Barvna svetilnost (lumni) 
– običajni/varčni način

10.000/7.000 12.000/8.400 12.000/8.400 15.000/10.500 15.000/10.500 15.000/10.500

Razmerje kontrasta 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1 Več kot 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1

Vir svetlobe Laser Laser Laser Laser Laser Laser

Življenjska doba vira 
svetlobe (ure) – običajni/
varčni način 

20.000/30.000 20.000/30.000 20.000/30.000 20.000/30.000 20.000/30.000 20.000/30.000 

Projekcijsko razmerje 
v izvornem gledišču

1,57–2,56 : 1 1,57–2,56 : 1 1,57–2,56 : 1 1,35–2,20 : 1 1,57–2,56 : 1 1,57–2,56 : 1

Razširljiva velikost slike 
(diagonala slike)

60–1.000 " 60–500 " 60–500 " 50–500 " 60–500 " 60–500 "

Povečava Optična x1,6 Optična x1,6 Optična x1,6 Optična x1,6 Optična x1,6 Optična x1,6

Navpični trapezni 
popravek
Vodoravni trapezni 
popravek

Ročno ±45° 
Ročno ±30°

Ročno ±45°
Ročno ±30°

Ročno ±45°
Ročno ±30°

Ročno ±45°
Ročno ±30°

Ročno ±45°
Ročno ±30°

Ročno ±45°
Ročno ±30°

Pomik objektiva ±60 % navpično 
±18 % vodoravno

±60 % navpično
±18 % vodoravno

±60 % navpično
±18 % vodoravno

±55 % navpično
±19 % vodoravno

±60 % navpično
±18 % vodoravno

±60 % navpično
±18 % vodoravno

Izhod za zvočnike / / / 10 W / /

Povezljivost Vhod HDMI (HDCP 2.3), 
vhod DVI, HDBaseT, 
vhod SDI, izhod SDI, 
vhod VGA, RS-232C, 
USB Type A, USB Type B 
(samo servisni), oddaljeno, 
NFC

HDBaseT, vhod BNC, 
vhod HDMI in, vhod DVI, 
izhod VGA, vhod VGA, 
RS-232C, HD-SDI

HDBaseT, vhod BNC, 
vhod HDMI in, vhod DVI, 
izhod VGA, vhod VGA, 
RS-232C, HD-SDI

HDBaseT, vhod BNC, 
vhod HDMI in, vhod DVI, 
izhod VGA, vhod VGA,  
RS-232C

HDBaseT, vhod BNC, 
vhod HDMI in, vhod DVI, 
izhod VGA, vhod VGA, 
RS-232C, HD-SDI

HDBaseT, vhod BNC, 
vhod HDMI in, vhod DVI, 
izhod VGA, vhod VGA, 
RS-232C, HD-SDI

Zvočna povezljivost Izhod stereo mini Vhod stereo mini x3, izhod 
stereo mini

Vhod stereo mini x3, izhod 
stereo mini

Vhod stereo mini x3, izhod 
stereo mini

Vhod stereo mini x3, izhod 
stereo mini

Vhod stereo mini x3, izhod 
stereo mini

Omrežja Omrežni vmesnik (RJ45) 
in izbirni brezžični omrežni 
vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45) 
in izbirni brezžični omrežni 
vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45) 
in izbirni brezžični omrežni 
vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45) 
in izbirni brezžični omrežni 
vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45) 
in izbirni brezžični omrežni 
vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45) 
in izbirni brezžični omrežni 
vmesnik

Epsonove programske 
rešitve

Epson iProjection 
(Windows/Mac), aplikacija 
Epson iProjection za iOS, 
Android in Chromebook, 
Epson Projector 
Professional Tool, Epson 
Projector Management, 
Epson Projector Content 
Manager, Epson Creative 
Projection, Epson Projector 
Config Tool

Epson Projector 
Management, Epson 
iProjection (Windows/Mac), 
aplikacija Epson iProjection 
za iOS in Android, spletni 
nadzor, Epson Projector 
Professional Tool 

Epson Projector 
Management, Epson 
iProjection (Windows/
Mac), aplikacija Epson 
iProjection za iOS 
in Android, spletni 
nadzor, Epson Projector 
Professional Tool

Epson Projector 
Management, Epson 
iProjection (Windows/
Mac), aplikacija Epson 
iProjection za iOS 
in Android, spletni 
nadzor, Epson Projector 
Professional Tool 

Epson Projector 
Management, Epson 
iProjection (Windows/
Mac), aplikacija Epson 
iProjection za iOS 
in Android, spletni 
nadzor, Epson Projector 
Professional Tool 

Epson Projector 
Management, Epson 
iProjection (Windows/
Mac), aplikacija Epson 
iProjection za iOS 
in Android, spletni 
nadzor, Epson Projector 
Professional Tool 

Druge funkcije Izboljšava 4K, podpora 
za HDR, motorizirana 
povečava, izostritev in 
pomik objektiva, pomnilnik 
objektiva, možnosti 
izmenljivih objektivov, 
vključno z objektivom 
UST brez odmika, izbirna 
kamera, multiprojiciranje v 
marjetični verigi, portretno 
projiciranje, izklop zvoka 
za A/V, predvajanje 
vsebine USB za napise 
brez vira, zlivanje robov, 
točkovni popravek, 
popravek za ukrivljene 
površine in vogale sten, 
360-stopinjska namestitev, 
vključen pokrov za kable

Možnosti izmenljivih 
objektivov, motorizirana 
povečava, izostritev in 
pomik objektiva, razdeljeni 
prikaz, točkovni popravek, 
popravek za ukrivljene 
površine in vogale sten, 
pomnilnik objektiva, 
vgrajena kamera za 
umerjanje barv, izboljšanje 
4K, 360-stopinjska 
namestitev, zlivanje robov, 
portretno projiciranje

Možnosti izmenljivih 
objektivov, motorizirana 
povečava, izostritev in 
pomik objektiva, razdeljeni 
prikaz, točkovni popravek, 
popravek za ukrivljene 
površine in vogale sten, 
pomnilnik objektiva, 
vgrajena kamera za 
umerjanje barv, izboljšanje 
4K, 360-stopinjska 
namestitev, zlivanje robov, 
portretno projiciranje

Možnosti izmenljivih 
objektivov, vključno z 
objektivom UST brez 
odmika, motorizirana 
povečava, izostritev 
in pomik objektiva, 
razdeljeni prikaz, točkovni 
popravek, popravek za 
ukrivljene površine in 
vogale sten, pomnilnik 
objektiva, vgrajena 
kamera za umerjanje barv 
in zajem diagnostičnih 
slik, 360-stopinjska 
namestitev, zlivanje robov, 
portretno projiciranje

Možnosti izmenljivih 
objektivov, vključno z 
objektivom UST brez 
odmika, motorizirana 
povečava, izostritev 
in pomik objektiva, 
razdeljeni prikaz, točkovni 
popravek, popravek za 
ukrivljene površine in 
vogale sten, pomnilnik 
objektiva, vgrajena 
kamera za umerjanje barv 
in zajem diagnostičnih 
slik, izboljšanje 4K, 
360-stopinjska 
namestitev, zlivanje robov, 
portretno projiciranje

Možnosti izmenljivih 
objektivov, vključno z 
objektivom UST brez 
odmika, motorizirana 
povečava, izostritev 
in pomik objektiva, 
razdeljeni prikaz, točkovni 
popravek, popravek za 
ukrivljene površine in 
vogale sten, pomnilnik 
objektiva, vgrajena 
kamera za umerjanje barv 
in zajem diagnostičnih 
slik, izboljšanje 4K, 
360-stopinjska 
namestitev, zlivanje robov, 
portretno projiciranje

Hrup (dB) 
običajni/varčni način

37/30 37/30 37/30 40/32 40/32 40/32 

Teža (kg) 16,8 23,7 23,7 24,0 24,1 24,1

Mere brez nožic
(Š x G x V, mm)

545 x 436 x 164 586 x 492 x 211 586 x 492 x 211 586 x 492 x 211 586 x 492 x 211 586 x 492 x 211

Poraba energije
običajni/varčni način 

535 W/452 W 908 W/597 W 908 W/597 W 1.024 W/647 W 1.024 W/647 W 1.024 W/647 W

Poraba energije (stanje 
pripravljenosti), kom. 
izklopljena

0,5 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W 0,3 W

Certifikat TCO Ne Ne Ne Ne Ne Ne

Vključen je standardni 
izmenljivi objektiv

/ ELPLM15 ELPLM15 ELPLM15 ELPLM15 ELPLM15

Garancija 3 leta 5 let/20.000 h, popravilo v 
servisnem centru

5 let/20.000 h, popravilo v 
servisnem centru

5 let/20.000 h, popravilo v 
servisnem centru

5 let/20.000 h, popravilo v 
servisnem centru

5 let/20.000 h, popravilo v 
servisnem centru



33

EB-L20000U EB-L30000U EB-U50 EB-W70 EB-W75 EV-110 EV-115 

WUXGA (1920 x 1200) WUXGA (1920 x 1200) WUXGA (1920 x 1200) WXGA (1280 x 800) WXGA (1280 x 800) WXGA (1280 x 800) WXGA (1280 x 800)

16 : 10 16 : 10 16 : 10 16 : 10 16 : 10 16 : 10 16 : 10

20.000/14.000 30.000/21.000 3.700/2.400 2.000/1.000 2.000/1.000 2.200/1.100 2.200/1.100

2.500.000 : 1 2.500.000 : 1 16.000 : 1 2.000.000 : 1 2.000.000 : 1 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1

Laser Laser Žarnica Laser Laser Laser Laser

20.000/30.000 20.000/30.000 10.000/17.000 12.000/20.000 12.000/20.000 20.000/30.000 20.000/30.000

1,57–2,56 : 1 1,74–2,35 : 1 1,38–1,68 : 1 1,04–1,4 : 1 1,04–1,4 : 1 1,38–2,19 : 1 1,38–2,19 : 1

60–1.000 " 100–1.000 " 30–300 " 30–150 " 30–150 " 30–150 " 30–150 "

Optična x1,6 Optično x1,4 Optično x1,2 Digitalna x1,35 Digitalna x1,35 Optična x1,6 Optična x1,6

Ročno ±45°
Ročno ±30°

Ročno ±45°
Ročno ±30°

Samodejno ±30°
Ročno ±30°

Ročno ±45°
Ročno ±40°

Ročno ±45°
Ročno ±40°

Ročno ±45°
Ročno ±40°

Ročno ±45°
Ročno ±40°

±60 % navpično
±18 % vodoravno

±65 % navpično
±30 % vodoravno

/ / / / /

/ / 5 W 5 W 5 W / /

Vhod VGA, izhod VGA, 
vhod DVI, vhod BNC, 
HDBaseT, 3G-SDI, HDMI 
(HDCP 2.2)

Vhod VGA, izhod VGA,  
vhod DVI, vhod BNC, 
HDBaseT, HD-SDI, HDMI 
(HDCP 2.2)

Vhod VGA, izhod 
VGA, HDMI x2, USB 
Type A (za 1.200-mA 
napajanje), USB Type B 
(za posodobitev vdelane 
programske opreme), 
RS-232C

Vhod HDMI, USB Type A
(2-A napajalnik)

Vhod HDMI, USB Type A
(2-A napajalnik)

Kartica SD, vhod HDMI,  
USB Type A (za 
funkcijo GPI ali 5-V/2-A 
napajanje), USB Type B 
(za posodobitev vdelane 
programske opreme)

Kartica SD, vhod HDMI,  
USB Type A (za 
funkcijo GPI ali 5-V/2-A 
napajanje), USB Type B 
(za posodobitev vdelane 
programske opreme)

/ / Vhod stereo mini x2, izhod 
stereo mini

Izhod stereo mini Izhod stereo mini Izhod stereo mini, 
Bluetooth

Izhod stereo mini, 
Bluetooth

Omrežni vmesnik (RJ45) 
in brezžično krajevno 
omrežje

Omrežni vmesnik (RJ45) 
in izbirni brezžični omrežni 
vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45) 
in brezžično krajevno 
omrežje

/ / Omrežni vmesnik (RJ45) 
in brezžično krajevno 
omrežje

Omrežni vmesnik (RJ45) 
in brezžično krajevno 
omrežje

Epson Projector
Management, Epson
iProjection (Windows/
Mac), aplikacija Epson 
iProjection za iOS in 
Android, Epson Projector 
Professional Tool

Epson Projector 
Management, Epson 
iProjection (Windows/
Mac), aplikacija Epson 
iProjection za iOS in 
Android, Epson Projector 
Professional Tool

Epson iProjection
(Windows/Mac), aplikacija 
Epson
iProjection za iOS in 
Android, Epson Projector 
Management, Epson 
Projector Content 
Manager

/ / Epson iProjection
(Windows/Mac), Epson
Aplikacija iProjection za 
iOS in Android, Epson 
Projector Management, 
Epson Projector Content 
Manager, Epson Creative 
Projection

Epson iProjection
(Windows/Mac), Epson
Aplikacija iProjection za 
iOS in Android, Epson 
Projector Management, 
Epson Projector Content 
Manager, Epson Creative 
Projection

V celoti zatesnjen 
optični sistem, možnosti 
izmenljivih objektivov, 
motorizirana povečava, 
izostritev in pomik 
objektiva, pomnilnik 
objektiva, vgrajena 
kamera za umerjanje barv, 
360-stopinjska
namestitev, zlivanje robov, 
portretno projiciranje, 
vhodna plošča Dual link 
DisplayPort, 900-mA 
enosmerni izhod. Na voljo 
tudi v beli barvi (EB-
L20002U)

V celoti zatesnjen 
optični sistem, možnosti 
izmenljivih objektivov, 
motorizirana povečava, 
izostritev in pomik 
objektiva, pomnilnik 
objektiva, vgrajena 
kamera za umerjanje 
barv, izboljšanje 
4K, 360-stopinjska 
namestitev, zlivanje robov, 
portretno projiciranje, 
Epson
Projector Professional 
Tool. Na voljo tudi v beli 
barvi (EB-L30002U)

Začetni zaslon, funkcija 
načrtovanja, samodejno 
iskanje virov, izklop zvoka 
za A/V, predvajanje USB 
za napise brez vira, izbirna 
namestitev na nosilcu za 
osvetlitev in stropno/talno 
stojalo

360-stopinjska 
namestitev, izklop zvoka 
za A/V, ključavnica 
Kensington, izbirna 
namestitev na nosilcu za 
osvetlitev in stropno/talno 
stojalo

360-stopinjska 
namestitev, izklop zvoka 
za A/V, ključavnica 
Kensington, izbirna 
namestitev na nosilcu za 
osvetlitev in stropno/talno 
stojalo

Način stalne svetlosti, 
začetni zaslon, funkcija 
načrtovanja, samodejno 
iskanje virov, izklop zvoka 
za A/V, predvajanje s 
kartice SD za napise brez 
vira, izbirna namestitev 
na nosilcu za osvetlitev 
in talno stojalo, zlivanje 
robov, 360-stopinjska 
namestitev, vgrajen 
predvajalnik predstavnosti, 
funkcija GPI

Način stalne svetlosti, 
začetni zaslon, funkcija 
načrtovanja, samodejno 
iskanje virov, izklop zvoka 
za A/V, predvajanje s 
kartice SD za napise brez 
vira, izbirna namestitev 
na nosilcu za osvetlitev 
in talno stojalo, zlivanje 
robov, 360-stopinjska 
namestitev, vgrajen 
predvajalnik predstavnosti, 
funkcija GPI

45/38 49/41 37/28 29/26 29/26 34/22 34/22

49,6 63,8 3,1 2,7 2,7 5,0 5,0

620 x 790 x 359 790 x 710 x 299 364 x 248 x 95 210 x 227 x 88 210 x 227 x 88 Projekcijska enota  
175 x 260 x 175
Napajanje 
361 x 110 x 65

Projekcijska enota  
175 x 260 x 175
Napajanje 
361 x 110 x 65

1.860 W/1.123 W 2.325 W/1.511 W 285 W/218 W 172 W/115 W 172 W/115 W 149 W/122 W 149 W/122 W

0,5 W 0,5 W 0,3 W 0,4 W 0,4 W 0,4 W 0,4 W

Ne Ne Ne Ne Ne Ne Ne

/ / / / / / /

5 let/20.000 h, popravilo v 
servisnem centru

5 let/20.000 h, popravilo v 
servisnem centru

Projektor – 3 leta
Žarnica – 1 leto/1.000 h

2 leti/7.500 h 2 leti/7.500 h 5 let/12.000 h 5 let/12.000 h
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Model EB-L250F EB-L255F EB-750F EB-755F EB-800F EB-805F

Ločljivost Polna visoka ločljivost 
(1920 x 1080)

Polna visoka ločljivost 
(1920 x 1080)

Polna visoka ločljivost 
(1920 x 1080)

Polna visoka ločljivost 
(1920 x 1080))

Polna visoka ločljivost 
(1366 x 768 x 2)

Polna visoka ločljivost 
(1366 x 768 x 2)

Izvorno gledišče 16 : 9 16 : 9 16 : 9 16 : 9 16 : 9 16 : 9

Barvna svetilnost  
(lumni) – običajni/ 
varčni način

4.500/3.150 4.500/3.150 3.600/2.500 3.600/2.500 5.000/3.500 5.000/3.500

Razmerje kontrasta 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1 2.500.000 : 1

Vir svetlobe Laser Laser Laser Laser Laser Laser

Življenjska doba vira 
svetlobe (ure) običajni/
varčni način 

20.000/30.000 20.000/30.000 20.000/30.000 20.000/30.000 20.000/30.000 20.000/30.000

Projekcijsko razmerje v 
izvornem gledišču

1,33–2,16 : 1 1,33–2,16 : 1 0,26–0,36 : 1 0,26–0,36 : 1 0,27–0,37 : 1 0,27–0,37 : 1

Razširljiva velikost slike 
(diagonala slike)

40–500 " 40–500 " 65–120 ", razmerje stranic 
16 : 9
60–110 ", razmerje stranic 
16 : 6

65–120 ", razmerje stranic 
16 : 9
60–110 ", razmerje stranic 
16 : 6

65–130 ", razmerje stranic 
16 : 9
61–120 ", razmerje stranic 
16 : 6

65–130 ", razmerje stranic 
16 : 9
61–120 ", razmerje stranic 
16 : 6

Povečava Optična x1,62 Optična x1,62 Digitalna x1,35 Digitalna x1,35 Digitalna x1,35 Digitalna x1,35

Navpični trapezni 
popravek 
Vodoravni trapezni 
popravek

Ročno ±30° 
Ročno ±30°

Ročno ±30° 
Ročno ±30°

Ročno ±3°
Ročno ±3°

Ročno ±3°
Ročno ±3°

Ročno ±3°
Ročno ±3°

Ročno ±3°
Ročno ±3°

Pomik objektiva / / / / / /

Izhod za zvočnike 16 W 16 W 16 W 16 W 2 x 8 W 2 x 8 W

Povezljivost Vhod VGA x2, izhod 
VGA, vhod HDMI x2, 
kompozitni vhod, RS-
232C, USB Type A, USB 
Type B, zrcaljenje zaslona 
(Miracast)

Vhod VGA x2, izhod 
VGA, vhod HDMI x2, 
kompozitni vhod, RS-
232C, USB Type A, USB 
Type B, zrcaljenje zaslona 
(Miracast)

Vhod VGA x2, izhod 
VGA, vhod HDMI x3, 
kompozitni vhod, RS-
232C, USB Type A x2, 
USB Type B, zrcaljenje 
zaslona (Miracast)

Vhod VGA x2, izhod 
VGA, vhod HDMI x3, 
kompozitni vhod, RS-
232C, USB Type A x2, 
USB Type B, zrcaljenje 
zaslona (Miracast)

Vhod HDMI x2, izhod 
VGA, vhod HDMI x3, 
izhod HDMI, kompozitni 
vhod, HDBaseT, RS-232, 
USB Type A x2, USB 
Type B

Vhod HDMI x2, izhod 
VGA, vhod HDMI x3, 
izhod HDMI, kompozitni 
vhod, HDBaseT, RS-232, 
USB Type A x2, USB 
Type B

Zvočna povezljivost Vhod stereo mini x2, 
izhod stereo mini

Vhod stereo mini x2, 
izhod stereo mini

Vhod stereo mini x3, 
izhod stereo mini

Vhod stereo mini x3, 
izhod stereo mini

Vhod stereo mini x2,  
izhod stereo mini

Vhod stereo mini x2,  
izhod stereo mini

Omrežja Omrežni vmesnik (RJ45), 
vgrajen brezžični in izbirni 
brezžični omrežni vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45), 
vgrajen brezžični in izbirni 
brezžični omrežni vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45), 
vgrajen brezžični in izbirni 
brezžični omrežni vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45), 
vgrajen brezžični in izbirni 
brezžični omrežni vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45) 
in izbirni brezžični omrežni 
vmesnik

Omrežni vmesnik (RJ45) 
in izbirni brezžični omrežni 
vmesnik

Epsonove programske 
rešitve

Epson iProjection 
(Windows/Mac), aplikacija 
Epson iProjection 
za iOS, Android in 
Chromebook, Epson 
Projector Management, 
Epson Projector Content 
Manager, Epson Creative 
Projection

Epson iProjection 
(Windows/Mac), aplikacija 
Epson iProjection 
za iOS, Android in 
Chromebook, Epson 
Projector Management, 
Epson Projector Content 
Manager, Epson Creative 
Projection

Epson iProjection 
(Windows/ Mac), aplikacija 
Epson iProjection 
za iOS, Android in 
Chromebook, Epson 
Projector Management, 
Epson Projector Content 
Manager, Epson Creative 
Projection

Epson iProjection 
(Windows/ Mac), aplikacija 
Epson iProjection 
za iOS, Android in 
Chromebook, Epson 
Projector Management, 
Epson Projector Content 
Manager, Epson Creative 
Projection

Epson iProjection 
(Windows/ Mac), aplikacija 
Epson iProjection 
za iOS, Android in 
Chromebook, Epson 
Projector Management, 
Epson Projector Content 
Manager, Epson Creative 
Projection

Epson iProjection 
(Windows/ Mac), aplikacija 
Epson iProjection 
za iOS, Android in 
Chromebook, Epson 
Projector Management, 
Epson Projector Content 
Manager, Epson Creative 
Projection

Druge funkcije Izklop zvoka za A/V, 
predvajanje vsebine 
USB za napise brez 
vira, zlivanje robov, 
točkovni popravek in 
popravek loka, funkcija 
načrtovanja, samodejno 
iskanje virov, kopiranje 
nastavitev zaslonskega 
menija, ključavnica, 
luknja za varnostni kabel, 
ključavnica Kensington, 
360-stopinjska 
namestitev, izbirna 
namestitev na nosilcu za 
osvetlitev in stropno/talno 
stojalo

Izklop zvoka za A/V, 
predvajanje vsebine 
USB za napise brez 
vira, zlivanje robov, 
točkovni popravek in 
popravek loka, funkcija 
načrtovanja, samodejno 
iskanje virov, kopiranje 
nastavitev zaslonskega 
menija, ključavnica, 
luknja za varnostni kabel, 
ključavnica Kensington, 
360-stopinjska 
namestitev, izbirna 
namestitev na nosilcu za 
osvetlitev in stropno/talno 
stojalo

Prikaz z razmerjem 
16 : 6, izklop zvoka za 
A/V, predvajanje vsebine 
USB za napise brez 
vira, zlivanje robov, 
točkovni popravek in 
popravek loka, funkcija 
načrtovanja, samodejno 
iskanje virov, kopiranje 
nastavitev zaslonskega 
menija, barvni način 
DICOM, 360-stopinjska 
namestitev, izbirni stenski 
nosilec

Prikaz z razmerjem 
16 : 6, izklop zvoka za 
A/V, predvajanje vsebine 
USB za napise brez 
vira, zlivanje robov, 
točkovni popravek in 
popravek loka, funkcija 
načrtovanja, samodejno 
iskanje virov, kopiranje 
nastavitev zaslonskega 
menija, barvni način 
DICOM, 360-stopinjska 
namestitev, izbirni stenski 
nosilec

Prikaz 16 : 6, 
multiprojiciranje prek 
marjetične verige, izklop 
zvoka za A/V, predvajanje 
vsebine USB za napise 
brez vira, zlivanje robov, 
točkovni popravek in 
popravek loka, funkcija 
načrtovanja, samodejno 
iskanje virov, kopiranje 
nastavitev zaslonskega 
menija, barvni način 
DICOM, ključavnica, 
luknja za varnostni kabel, 
ključavnica Kensington, 
360-stopinjska namestitev, 
izbirni stenski nosilec

Prikaz 16 : 6, 
multiprojiciranje prek 
marjetične verige, izklop 
zvoka za A/V, predvajanje 
vsebine USB za napise 
brez vira, zlivanje robov, 
točkovni popravek in 
popravek loka, funkcija 
načrtovanja, samodejno 
iskanje virov, kopiranje 
nastavitev zaslonskega 
menija, barvni način 
DICOM, ključavnica, 
luknja za varnostni kabel, 
ključavnica Kensington, 
360-stopinjska namestitev, 
izbirni stenski nosilec

Hrup (dB) običajni/varčni 
način 

37/28 37/28 36/26 36/26 36/27 36/27

Teža (kg) 4,3 4,3 5,7 5,7 9,2 9,2

Mere brez nožic
(Š x G x V, mm)

325 x 299 x 90 325 x 299 x 90 356 x 395 x 133 356 x 395 x 133 458 x 210 x 375 458 x 210 x 375

Poraba energije
običajni/varčni način 

254 W/193 W 254 W/193 W 255 W/197 W 255 W/197 W 366 W/262 W 366 W/262 W

Poraba energije (stanje 
pripravljenosti), kom. 
izklopljena

0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W 0,5 W

Certifikat TCO Ne Ne Ne Ne Da Da

Vključen je standardni 
izmenljivi objektiv

/ / / / / /

Garancija 5 let/12.000 h 5 let/12.000 h 5 let/12.000 h 5 let/12.000 h 5 let/12.000 h 5 let/12.000 h
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Model ELPWP10 ELPWP20

Sprejemnik

Vhodi 

kamerami

Video izhod 

Stopnja glasnosti 

Garancija

Oddajniki

Aplikacija Epson Wireless Presentation 

Kanal Wi-Fi po izbiri uporabnika

uporabnika 
  

Garancija

Varnost

  

Varnost oddajnika

iProjection

Programska oprema

iProjection 

Aplikacija Epson Wireless Presentation  

Dodatni oddajniki

Vsebina kompleta
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1 2001–2020, 500 in več lumnov, ne vključuje TV-jev brez zaslona, Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – Worldwide Analyzer CY20Q4.

2 Omrežni vmesniki niso na voljo v vseh napravah – podrobnosti preverite v tehničnih podatkih.

3 Svetlost barv (barvna svetilnost) v najsvetlejšem načinu je izmerjena v skladu s standardom IDMS 15.4 v neodvisnem laboratoriju. Barvna svetilnost je odvisna od pogojev 
uporabe naprave. Najbolje prodajani Epsonovi projektorji 3LCD v primerjavi z najbolje prodajanimi projektorji DLP z enim barvnim kolesom na podlagi podatkov o prodaji podjetja 
NPD za obdobje od oktobra 2019 do septembra 2020.

4 Epson je za izbrane družine projektorjev pridobil certifikat TCO. TCO je najbolj temeljito svetovno certificiranje trajnostnosti za izdelke IT, ki morajo izpolnjevati merila življenjskega 
cikla za družbeno in okoljsko trajnostnost. Za več informacij obiščite https://tcocertified.com.

1 4

3

SVETLEJŠE 
BARVE

s projektorji Epson

DDoo

Avtera d.o.o.
Litijska cesta 259, p.p. 5801
1261 Ljubljana – Dobrunje
Tel.: +386 1 58 53 610
Faks: +386 1 58 53 455
Splet: www.avtera.si, www.epson.si
E-pošta: epson@avtera.si

Also Technology Ljubljana d.o.o.
Ukmarjeva ulica 2
1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 4205 506
Fax.: +386 1 4205 562
E-mail: info.si@also.com
Web: www.diss.si

@epsonslovenija

epson-slovenija


