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Model EB-520 přináší obraz špičkové kvality a ve standardní výbavě 
nabízí množství dalších funkcí, které uživatelům přinesou vysokou 
hodnotu. Tento projektor je ideálním řešením pro třídy nebo malé 
konferenční místnosti, může být upevněn na zeď či strop nebo jej lze 
postavit na stůl blíže ke stěně a získat tak ještě více prostoru. 

Vysoká kvalita obrazu

Díky naší technologii 3LCD přináší model EB-520 jasný obraz špičkové kvality s ještě 
přesnějšími barvami. Díky stejně vysokému výstupu bílého i barevného světla budou 
prezentace viditelné i v jasně osvětlených místnostech. Vysoký kontrastní poměr 
zajišťuje jasné detaily a náš nový objektiv s krátkou projekční vzdáleností přináší 
ostřejší zobrazení a lepší schopnost zaostření.

Příznivější poměr užitné hodnoty a ceny

Lampa v projektoru EB-520 nyní v úsporném režimu vydrží až 10 000 hodin. Projektor 
dokonce během prezentací šetří energii - podle promítaného obsahu automaticky 
upraví světelný výstup. Když se projektor nepoužívá, funkce dočasného vypnutí zvuku 
a obrazu pozastaví prezentaci a ztlumí lampu o 70 %, aby šetřila energii. Vestavěný 
16W reproduktor zajišťuje přehrávání zvukového obsahu přímo prostřednictvím 
projektoru, takže nepotřebujete přídavné externí reproduktory. Vstup mikrofonu 
přemění projektor na PA systém, takže přednášející bude v učebně snadno slyšet. 

Snadná instalace a obsluha

Model EB-520 je vybaven horizontální i vertikální korekcí lichoběžníkového zkreslení, 
která odstraní zkreslení a je zárukou dokonale vyrovnaného obrazu. Při instalaci 
několika projektorů lze nastavení OSD zkopírovat z jednoho projektoru do mnoha 
dalších, což znamená, že nemusíte všechny nastavovat samostatně. Software pro 
projekci z několika počítačů umožňuje současně zobrazit obsah ze čtyř zařízení, 
včetně počítačů, tabletů a chytrých telefonů.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Výjimečná kvalita obrazu
Technologie 3LCD od společnosti Epson 
přináší jasnější obraz a přesnější barvy.
Stejně vysoký bílý a barevný světelný 
výstup
Promítaný obsah je snadno viditelný 
i v jasně osvětlených místnostech
Jasnější detaily
Zvýšený kontrastní poměr 16 000:1
Delší životnost lampy znamená nižší 
náklady na vlastnictví
10 000 hodin v úsporném režimu / 5 000 
hodin v normálním režimu
Flexibilní možnosti instalace
Horizontální a vertikální korekce 
lichoběžníkového zkreslení pro umístění 
mimo střed stěny



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Projekční systém Technologie 3LCD
LCD panel 0,55 palec s MLA (D8)

OBRAZ
Barevný světelný výstup 2.700 lumeny-1.600 lumeny (ekonomický)
Bílý světelný výstup 2.700 lumeny - 1.600 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení XGA, 1024 x 768, 4:3
Kontrastní poměr 16.000 : 1
Lampa 200 W, 5.000 h Životnost, 10.000 h Životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku Manuální vertikální: ± 15 °, Manuální horizontální ± 15 °
Reprodukce barev Až 1,07 miliardy barev

OPTIKA
Projekční poměr 0,55:1
Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35
Úhlopříčka promítaného obrazu 50 palce - 108 palce
Projekční vzdálenost - Wide 0,5 m (50 palec displej)
Projekční vzdálenost - Tele 1,3 m (108 palec displej)
Clonové číslo projekčního 
objektivu

1,6

Ohnisková vzdálenost 6,4 mm
Ostření Manuální
Posun 9,51 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Funkce USB Display 3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní Audiovstup, cinch, vstup pro mikrofon, Audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), 

Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, S-Video vstup, Komponentní vstup (2x), Kompozitní 
vstup, HDMI vstup, VGA výstup, VGA vstup (2x), Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n 
(volitelně), Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, USB 2.0 typu B, USB 2.0 
typu A

Připojení chytrého zařízení Ad-hoc / Infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE
Bezpečnost Kensington ochrana, Bezpečnostní tyč, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, Zabezpečení 

bezdrátové sítě LAN, Ochrana heslem

OSTATNÍ
Záruka 24 měsíců U dodavatele, Lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h

Optional warranty extension available

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU V11H674040

Čárový kód 8715946541501

Rozměry individuálního balení 504 x 386 x 209 mm

Hmotnost kartónové krabice 5,6 Kg

Násobky množství při obj. 1 Jednotky

Země původu Čína

 EB-520

OBSAH DODÁVKY

Návod k použití (CD)
Software (CD)
Návod k instalaci
Dálkové ovládání vč. baterií
Napájecí kabel
Hlavní zařízení
Počítačový kabel

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Air Filter - ELPAF47 – EB-52x / EB-53x
 V13H134A47

Wall Mount - ELPMB45 - ST EB52x/53x
 V12H706040

Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
 V12H005M09

Adapter - ELPAP07 Wireless LAN b/g/n
 V12H418P13

Control and Connection Box - ELPCB02
 V12H614040

ELPSP02
 V12H467040

Lamp - ELPLP87 - EB-52x / 53x (215W)
 V13H010L87

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

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

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


