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Tento bílý signage projektor se vyznačuje nenápadným designem a 
jednoduchou instalací i obsluhou a je ideální pro maloobchodní 
prodejny, galerie a muzea.

Všestranný digitální signage projektor s jasem 3 700 lumenů a rozlišením WUXGA je 
hospodárný a kompaktní. Jeho výhodou je elegantní bílý design bez ostrých hran, který 
zapadne do téměř každého prostředí a neodvádí pozornost diváků od sledovaného 
obsahu. Jeho všestrannost a spolehlivost také dává uživatelům řadu možností 
instalace a zbaví je starostí díky minimální nutnosti údržby. 

Cenová dostupnost
Cenově nejvýhodnější zařízení ze sortimentu signage projektorů Epson. Je vybaven 
lampou (nikoliv laserem) a pyšní se nízkými celkovými náklady na vlastnictví (TCO). 
Lampy a filtry mají delší životnost než u jiných lampových projektorů. V normálním 
režimu je životnost lampy 10 000 hodin, v úsporném režimu 17 000 hodin. Interval 
údržby filtru je 10 000 hodin.1

Kvalita obrazu
Díky technologii 3LCD je promítaný obraz jasný a živý. 

Jednoduchá instalace a používání
Nízké celkové náklady na vlastnictví se týkají všech součástí projektoru EB-U50, který 
navíc nabízí flexibilní a jednoduchou instalaci. Projektor umožňuje jednoduchou 
montáž na osvětlovací lištu, strop nebo podlahu.2 Projektor EB-U50 je také možné 
otočit o 360° horizontálně a o 30° vertikálně.

Nenápadný design
Projektor EB-U50 nabízí kompaktní, elegantní bílý design bez ostrých hran, díky 
kterému zapadne do téměř každého prostředí.

Flexibilita
Software Epson Projector Content Manager umožňuje rychlé a snadné nastavení bez 
nutnosti odborné instalace. Přehrávání nevyžaduje počítač (projektor má vestavěnou 
funkci Wi-Fi), pouze USB disk a lze ho měnit pomocí dálkového ovládání. Projektor EB-
U50 je dále vybaven funkcemi pro projekci z více zdrojů, které umožňují používat 
technologii Edge Blending, zobrazovat škálované snímky, upravovat několik 
promítaných snímků najednou a synchronizovat přehrávání.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Nízké celkové náklady na vlastnictví
Působivá životnost lampy a filtru
Nenápadný design
Diskrétní design se hodí do většiny prostředí
Flexibilita
Řada možností instalace
Vysoká kvalita obrazu
Jasný a živý obraz díky technologii 3LCD
Jednoduché používání
Jednoduchá instalace a používání



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Projekční systém Technologie 3LCD
LCD panel 0,67 palců

OBRAZ
Barevný světelný výstup 3.700 lumenů- 2.400 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup 3.700 lumenů - 2.400 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení WUXGA, 1920 x 1200, 16 : 10
Vysoké rozlišení (HD) Full HD
Poměr stran obrazu 16 : 10
Kontrastní poměr 16.000 : 1
Native Contrast 420 : 1
lampa UHE, 200 W, 10.000 h životnost, 17.000 h životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °
Reprodukce barev až 1,07 miliardy barev

OPTIKA
Projekční poměr 1,38 - 1,68:1
Zoom Manual, faktor: 1 - 1,2
Úhlopříčka promítaného obrazu 30 palců - 300 palců
Clonové číslo projekčního 
objektivu

1,5 - 1,71

Ohnisková vzdálenost 20,42 mm - 24,5 mm
Projekční vzdálenost - Wide 0,9 m - 9 m ( 30 palců displej
Projekční vzdálenost - Tele 1,1 m - 11 m ( 30 palců displej

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Rozhraní USB 2.0 typu A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, WLAN, VGA vstup (2x), VGA výstup, 

HDMI vstup (2x), audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup, stereofonní konektor 
mini-jack (2x)

Připojení chytrého zařízení Ad-hoc / infrastruktura

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie 285 W, 218 W (ekonomický), 0,3 W (pohotovostní režim)
Rozměry produktu (výchozí 
poloha)

364 x 87 x 248 mm (šířka x hloubka x výška)

Hmotnost výrobku 3,1 kg
Max. hladina hluku Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 28 dB (A)
Reproduktory 5 W
Barva Bílá

POKROČILÉ FUNKCE
Bezpečnost Kensington ochrana, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana 

heslem
Barevné režimy tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB, Multi Projection

OSTATNÍ
Záruka 36 měsíců u dodavatele nebo 10.000 h, lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

EB-U50

OBSAH DODÁVKY

dálkové ovládání vč. baterií
napájecí kabel
Úvodní příručka
Návod k použití (CD)



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)
V13H010L97
Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60
V12H963010
Lighting Track Mount - ELPMB61
V12H964040

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU V11H952040

Čárový kód 8715946670775

Země původu Čína

EB-U50

1.  10 000 hodin je odhadovaná životnost lampy při použití v
normálním režimu. 17 000 hodin je odhadovaná životnost lampy
při použití v úsporném režimu. Skutečná životnost lampy
závisí na zvoleném režimu, provozním prostředí a způsobu
používání. Jas lampy se používáním snižuje. Na lampu se
vztahuje 90denní záruka.
2.  10 000 hodin je odhadovaná životnost vzduchového filtru
při používání projektoru v normálním režimu v běžném
prostředí.  Skutečná životnost závisí na režimu používání a
provozním prostředí.
3.  
4.  Jako další vybavení projektoru můžete zakoupit stojánek na
podlahu a osvětlovací lištu.

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