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Model EB-PU1008W je kompaktní a všestranný projektor s vysokým 
jasem, vyměnitelnými objektivy a pokročilými instalačními prvky.

Tento vysoce univerzální projektor pro pevnou instalaci se světelným výkonem 8 500 
lumenů se prodává pouze jako „tělo bez objektivu“. Lze ho snadno kombinovat se 
stávající řadou objektivů Epson a nabízí jasný a realistický obraz ve většině prostředí: 
návštěvnických centrech, přednáškových sálech, muzeích a zasedacích místnostech. 
Model EB-PU1008W s vysokou svítivostí poskytuje rozlišení WUXGA s technologií 4K 
enhancement, HDR a pokročilé instalační prvky.

Skvělá kvalita obrazu
Projektor EB-PU1008W se světelným výkonem 8 500 lumenů produkuje jasné odstíny 
bílé barvy, živé detaily, syté odstíny černé, prokreslené stíny a vysoce kontrastní obraz.

Kompaktní a lehký
Kompaktní velikost projektoru umožňuje snadnou přepravu a šetří místo v kanceláři. U 
flotily projektorů jsou pak kromě praktických rozměrů výhodou i nízké náklady. 
Nenápadný design splyne s většinou prostředí. K dispozici také v černé barvě.

Podpora výměnných objektivů
Projektor EB-PU1008W umožňuje použít celou řadu objektivů pro různá promítací 
prostředí, včetně objektivu s nulovým odsazením a velmi krátkou projekční vzdáleností. 
Společnost Epson dodává projektor pouze jako „tělo“ bez objektivu. Uživateli tím 
poskytuje možnost vytvořit si to pravé promítací řešení pro správnou aplikaci. 

Určeno k maximální flexibilitě instalace
Vytvářejte velkoformátové projekční plochy s extrémní svítivostí nebo připravte instalaci 
více projektorů, kde hrají klíčovou roli technologie Edge Blending, skládání obrazů a 
flexibilita objektivu. Software Epson Projector Professional Tool usnadňuje pokročilé 
instalační techniky, například videomapping. Volitelný externí kamerový modul 
(ELPEC01) zase využívá integrované zpracování pro geometrickou korekci bez 
počítače při skládání obrazů. Projektor EB-PU1008W je vybaven funkcí NFC, která 
umožňuje nastavení projekce z více projektorů a pomocí aplikace Epson Projector 
Config Tool také usnadňuje diagnostiku a instalaci.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Kompaktní design a nízká hmotnost
Nenápadný design a snazší přeprava
Podpora objektivů
Podporuje široký rozsah výměnných 
objektivů Epson
Vylepšený design
Čistý, jednoduchý a nenápadný design. 
Černé provedení.
Kvalita obrazu
Světelný výkon 8 500 lumenů, 3LCD, 
rozlišení WUXGA s obrazovou technologií 
4K enhancement
Pokročilé instalační nástroje
Nabídka bezplatných softwarových nástrojů 
a volitelného externího kamerového modulu



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Projekční systém Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel 0,76 palců s C2 Fine

OBRAZ
Barevný světelný výstup 8.500 lumenů- 5.950 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup 8.500 lumenů - 5.950 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Barevný světelný výstup v 
orientaci na výšku

8.500 lm

Bílý světelný výstup v orientaci 
na výšku

8.500 lm

Rozlišení WUXGA, 1920 x 1200, 16 : 10
Vysoké rozlišení (HD) Technologie 4K
Poměr stran obrazu 16 : 10
Kontrastní poměr Over 2.500.000 : 1
Native Contrast 2.000 : 1
Zdroj světla Laser
Zdroj světla 20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Korekce lichoběžníku Manuální vertikální: ± 45 °, Manuální horizontální ± 30 °
Editace videa 10 bitů
Reprodukce barev až 1,07 miliardy barev

OPTIKA
Projekční poměr 0,35 - 10,11:1
Zoom Motorized
Objektiv Optika
Lens shift varies by lens
Úhlopříčka promítaného obrazu varies by lens
Projekční vzdálenost - Wide )varies by lens
Projekční vzdálenost - Tele )varies by lens
Projekční vzdálenost (wide/tele))varies by lens
Clonové číslo projekčního 
objektivu

varies by lens

Ohnisková vzdálenost varies by lens
Ostření Motorizované
Posun varies by lens
Vyměnitelné objektivy Ano
Standardní objektiv Není součástí dodávky

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Rozhraní USB 2.0 typu A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-

TX / 10 Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n (volitelně), VGA vstup, DVI vstup, 
HDBaseT, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, HDMI (HDCP 2.3)

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 Technologie 4K, A/V mute, Automatické zapnutí, Automatické vyhledávání zdroje, funkce přímého 

zapnutí a vypnutí, Technologie Edge Blending, Dlouhá životnost zdroje světla, funkce kopírování v 
nabídce OSD, Power on button, Quick Corner, Funkce plánování, Super rozlišení, Webové 
ovládání, Dálkové ovládání přes web, aplikace iProjection

Barevné režimy kino, dynamický, Přirozený, prezentace, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Řízení projektoru via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Zjišťování zařízení AMX

EB-PU1008W

OBSAH DODÁVKY

dálkové ovládání vč. baterií
napájecí kabel
Kryt kabelu
Lens connector cap
Sada uživatelských příruček
Záruční dokumenty



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie 535 W, 452 W (ekonomický), 0,5 W (pohotovostní režim)
Odvod tepla 1.819 BTU/hour (max)
Napájení AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry výrobku 545 x 436 x 189 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 16,3 kg
Max. hladina hluku Normální režim: 35 dB (A) - úsporný režim: 30 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, Epson Projector Professional Tool

Doplňky bezdrátová síťová jednotka
Typ místnosti / aplikace Zasedací místnost, Velké konferenční místnosti / posluchárna, Prostor pro spolupráci / třída, 

Projekce modelů, Pronájem / pódiové instalace, Poutače / maloobchod, Návštěvnická atrakce
Umístění Montáž na strop, Stůl, Závěsný rám
Barva Bílá

OSTATNÍ
Záruka 36 měsíců u dodavatele

Je dostupné volitelné prodloužení záruky
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OBSAH DODÁVKY

dálkové ovládání vč. baterií
napájecí kabel
Kryt kabelu
Lens connector cap
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VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
Air Filter - ELPAF46
V13H134A46
Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010
External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 Series
V13H134AD0

OPTIONAL LENSES

Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series
V12H004M08
Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F
Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1
V12H004UA3
Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2
V12H004W06
Lens - ELPLX01WS - UST lens
V12H004Y0A

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU V11HA33940

Čárový kód 8715946697291

Země původu Filipíny

EB-PU1008W

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


