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EB-750F je škálovatelné, cenově dostupné zobrazovací řešení s velmi 
krátkou projekční vzdáleností pro informační a reklamní projekci.

Tento projektor s velmi krátkou projekční vzdáleností je nákladově efektivní alternativou 
plochých obrazovek k zobrazování vysoce kvalitních obrazů Full HD až do 120 palců. 
Jedná se o výkonné řešení pro informační a reklamní projekci v různých prostředích, 
včetně maloobchodu, pohostinství a zážitků pro návštěvníky. Uživatelé mají možnost 
oživit stěny, okna a malé prostory... a dokonce i promítat časově omezené zprávy, jako 
jsou pokyny pro dodržování odstupů ve společenském styku.

Inovativní a cenově dostupné
Pokročilá laserová technologie Epson je robustní, spolehlivá a vyžaduje jen malou 
údržbu. Nabízí:
jasné a živé barvy v cenově efektivním řešení oproti velkým displejům. Projektor 
můžete skrýt a vytvořit plovoucí a bezokrajové obrazy, kterými překvapíte a potěšíte 
publikum.

Velký a škálovatelný obraz
Model EB-750F umožňuje škálovatelné zobrazení velikostí až do 120 palců v rozlišení 
Full HD s jasem 3 600 lumenů a technologií 3LCD pro jasné barvy a vysokou kvalitu 
zobrazení.

Univerzálnost a snadná instalace
Tento kompaktní a lehký signage projektor nabízí flexibilitu pro splnění nejnáročnějších 
úkolů a všestrannost pro práci v úzkých nebo těžko přístupných místech. Lze jej 
připevnit na stěnu, strop, podlahu nebo dokonce skrýt, což dodává projekci další 
kouzlo. Velmi krátká projekční vzdálenost umožňuje promítání velkých obrazů na 
krátké vzdálenosti, dokonce i v úzkých prostorách, jako jsou výkladní skříně obchodů. 
K dispozici je také v černém provedení.

Flexibilní možnosti přehrávání
Můžete přehrávat obsah přímo z USB, včetně: seznamů skladeb, videí a signage 
obsahu pomocí vestavěné funkce přehrávání obsahu a softwaru Epson Projector 
Content Manager. Uživatelé mohou spojit dva nebo více projektorů, a využít tak výhod 
vestavěné technologie Edge Blending. S touto funkcí tak lze nasvítit stěnu jedním 
velkým obrazem. Funkce rozdělení projekční plochy umožňuje uživatelům připojit 
několik vstupních zdrojů k zobrazení různých obsahů.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Všestranný signage projektor
Kompaktní, nenápadný design s velmi 
krátkou projekční vzdáleností pro úzké 
prostory
Až 120palcová projekční plocha
Rozlišení Full HD, jas 3 600 lumenů a 
technologie 3LCD
Na projektor po instalaci už nemusíte 
myslet
Laserový projektor téměř nevyžadující 
údržbu, s pětiletou zárukou
Snadná instalace
Otáčení o 360 stupňů s podporou projekce 
na výšku
Flexibilní přehrávání
Přehrání obsahu přímo z USB



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Projekční systém Technologie 3LCD
LCD panel 0,61 palců s C2 Fine

OBRAZ
Barevný světelný výstup 3.600 lumenů- 2.500 lumenů (ekonomický)
Bílý světelný výstup 3.600 lumenů - 2.500 lumenů (ekonomický)
Rozlišení Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16 : 9
Vysoké rozlišení (HD) Full HD
Poměr stran obrazu 16 : 9
Kontrastní poměr 2.500.000 : 1
Zdroj světla Laser
Zdroj světla 20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Korekce lichoběžníku Manuální vertikální: ± 3 °, Manuální horizontální ± 3 °
Editace videa 10 bitů
2D vertikální obnovovací 
frekvence

192 Hz - 240 Hz

Reprodukce barev až 1,07 miliardy barev

OPTIKA
Projekční poměr 0,26 - 0,36:1
Zoom Digital, faktor: 1 - 1,35
Objektiv Optika
Úhlopříčka promítaného obrazu 65 palců - 120 palců
Projekční vzdálenost - Wide 0,4 m ( 65 palců displej
Projekční vzdálenost - Tele 0,7 m ( 120 palců displej
Clonové číslo projekčního 
objektivu

1,6

Ohnisková vzdálenost 3,7 mm
Ostření Manuální
Posun 5 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Rozhraní USB 2.0 typu A (2x), USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), 

bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup 
(3x), kompozitní vstup, Miracast, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup, 
stereofonní konektor mini-jack (3x)

Připojení chytrého zařízení Ad-hoc / infrastruktura
Síťový protokol HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

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

kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
Funkce a vlastnosti A/V mute, Technologie Arc Correction, Automatické zapnutí, Automatické vyhledávání zdroje, 

vestavěný reproduktor, Přizpůsobitelné logo uživatele, Digitální přiblížení, funkce přímého zapnutí 
a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Technologie Edge Blending, Email notification, domovská 
obrazovka, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, Posun obrazu, JPEG 
prohlížeč, Dlouhá životnost zdroje světla, Síťová projekce, funkce kopírování v nabídce OSD, bez 
PC, Power on button, Quick Corner, Funkce plánování, zrcadlové zobrazování, Extra širokoúhlý 
obraz (16 : 6), Webové ovládání, Dálkové ovládání přes web, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, 
aplikace iProjection

Barevné režimy kino, dynamický, prezentace, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Řízení projektoru via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Zjišťování 

zařízení AMX, Control4 Simple Device Discovery Protocol

EB-750F

OBSAH DODÁVKY

napájecí kabel
dálkové ovládání vč. baterií



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie 255 W, 197 W (ekonomický), 0,5 W (pohotovostní režim)
Odvod tepla 867 BTU/hour (max)
Napájení AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku 356 x 395 x 133 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 5,7 kg
Max. hladina hluku Normální režim: 36 dB (A) - úsporný režim: 26 dB (A)
Teplota skladování -10° C - 60° C
vlhkost vzduchu Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90%

Pokud je projektor instalován na stropním držáku nebo na zeď v prostředí, kde dochází k 
výraznému výskytu olejového kouře, vypařování olejů nebo chemikálií, používání velkého 
množství dýmu nebo bublin při pořádání akcí nebo častému zapalování aromatických olejů, může 
dojít k degradaci materiálu a pádu projektoru. 

Pokud máte pochybnosti o prostředí, ve kterém je projektor umístěn, nebo máte jakékoliv další 
dotazy, obraťte se na naše oddělení podpory, kde vám ochotně poradí.

Obsažený software Content DIY App, iProjection, Software Epson Projector Content Manager, Epson Projector 
Management

Doplňky bezdrátová síťová jednotka
Reproduktory 16 W
Typ místnosti / aplikace Poutače / maloobchod, Návštěvnická atrakce
Umístění Montáž na strop, Stůl, Montáž na stěnu
Barva Bílá

OSTATNÍ
Záruka 60 měsíců u dodavatele nebo 12.000 h

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

EB-750F

OBSAH DODÁVKY

napájecí kabel
dálkové ovládání vč. baterií



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELPSP02
V12H467040
Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11
V12H005A01
Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU V11HA08540

Čárový kód 8715946681962

Země původu Filipíny

EB-750F

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 
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21          
140 00 Praha - Michle 
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281 
www.epson.cz


