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Egy sokoldalú, belépő szintű lézerprojektor, amely 6000 lumen 
fényerejű WUXGA felbontásával ideális a már meglévő, lámpás 
projektorok helyettesítésére.

Az EB-L615U modell egy belépő szintű lézerprojektor, amellyel ideálisan helyettesítheti 
a hagyományos, lámpás modelleket a tárgyalótermekben és oktatási intézményekben. 
Kiemelkedő, 6000 lumen fényerővel rendelkezik, Full HD WUXGA felbontást, és 
számos olyan nagyszerű szolgáltatást nyújt, mint például a HDBaseT, a HDMI-
csatlakozás, a képernyőtükrözés és az objektívmozgatás.

Kedvező árú lézeres teljesítmény
Az EB-L615U lenyűgöző, 6000 lumen fényerőt és WUXGA Full HD-felbontást nyújt 
elérhető áron, hogy felár megfizetése nélkül válthasson a lézer teljesítményére és 
megbízhatóságára. A tűéles képminőségének és kiemelkedő fehér- és színesfény 
kibocsátásának köszönhetően igazán hatásos bemutatókat tarthat, még világos 
helyiségekben is.

Hasznos csatlakozási lehetőségek
A projektor számos könnyen kezelhető csatlakozási lehetősége közé tartozik a 
HDBaseT, amellyel egyszerűen hozhat létre vezetékes kapcsolatot egyetlen kábellel, 
valamint a HDMI-csatlakozás és a képernyőtükrözés is.

Megbízható és tartós
Az EB-L615U az Epson bevált lézeres technológiájára épül, amelynek 
megbízhatósága lehetővé teszi, hogy beállítása után hosszú ideig marad használható 
gondtalanul, minimális karbantartás mellett. A projektort ötéves, 12 000 üzemórás 
garancia védi.

Könnyen, rugalmasan telepíthető
Az objektívmozgatás és a hasonló fényerejű termékekhez képest¹ kisebb, könnyebb 
készülékház megkönnyíti a meglévő eszközök cseréjét az EB-L615U-ra, miközben a 
lézeres technológiai megoldásnak köszönhetően ez a projektor tetszőleges 
dőlésszögben felszerelhető és használható, így minden helyzetben ideális.

Új, stílusos formaterv
Az új készülékháznak köszönhetően az EB-L615U tökéletesen illeszkedik a 
legstílusosabb új építészeti megoldásokhoz is. Formatervéhez illeszkedő hátsó 
borítása elrejti a vezetékeket és csatlakozókat a letisztult megjelenés érdekében.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

6000 lumen fényerő
Éles képek, nagy fényerejű színek, még jól 
megvilágított helyiségekben is
WUXGA felbontás
Éles, Full HD kép a kiemelkedő 
olvashatóságért
HDBaseT és képernyőtükrözés
A legújabb csatlakozási lehetőségek a 
maximális kezelhetőség érdekében
Könnyen, rugalmasan telepíthető
Objektívmozgatás és kisebb, könnyebb 
készülékház a könnyű telepítés érdekében
Megbízható, karbantartást nem igénylő 
konstrukció
Tartós Epson technológia ötéves, 12 000 
üzemórás garanciával támogatva



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

KÉP
Színesfény kibocsátás 6.000 Lumen- 4.200 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Felbontás WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrasztarány 2.500.000 : 1
Fényforrás Lézer
Fényforrás 20.000 Óra Durability High, 30.000 Óra Durability Eco
Fehérfény kibocsátás 6.000 Lumen - 4.200 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Keystone-korrekció Manuális függőleges: ± 30 °, Manuális vízszintes ± 30 °
Színreprodukció akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA
Vetítési arány 1,35 - 2,20:1
Lencseváltás Manuális - Függőleges ± 50 %, vízszintes ± 20 %
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,6
Vetítési méret 50 hüvelyk - 500 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy 
látószög

1,4 m - 14,8 m

Vetítési távolság - Tele 2,4 m - 23,8 m
Vetítési távolság wide/tele 1,44 m - 23,84 m
Az objektív F értéke 1,5 - 1,7
Gyújtótávolság 20 mm - 31,8 mm
Fókusz Kézi

CSATLAKOZÓK
Csatlakozók A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), 

Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n, VGA be (2x), VGA ki, HDMI be (2x), HDBaseT, Miracast, 
Sztereó minidugasz audio kimenet, Sztereó minidugasz audio bemenet (2x)

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás 353 Watt, 265 Watt (gazdaságos), 0,3 Watt (készenléti üzemmódban)
Tápfeszültség AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei 440 x 304 x 120 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 8,5 kg
Zajszint Normál: 38 dB (A) - Gazdaságos: 27 dB (A)
Hőmérséklet Tárolás -10°C - 60°C
Páratartalom Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90%

Ha a projektor mennyezetre vagy oldalfalra van szerelve olyan környezetben, ahol erősen olajos 
füst van, vagy olyan helyeken, ahol olajokat vagy kémiai anyagokat párologtatnak, vagy 
rendszeresen égetnek aromaolajokat, az fogékonnyá teheti a termékeink bizonyos részeit az 
anyagkárosodásra, és idővel eltörhetnek, és a projektor leeshet a mennyezetről. 

Ha nyugtalanítja a környezet, amelyben a projektor telepítve van, vagy ha bármilyen más kérdése 
van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, akik további segítséget tudnak nyújtani 
Önnek

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Képalkotási eljárás 3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel 0,67 hüvelyk ezzel: D10

EGYÉB
Garancia 60 hónap Bevitel vagy 12.000 o

Választható garancia-meghosszabbítás

EB-L615U

A DOBOZ TARTALMA

Kábelburkolat
VGA-kábel
Nyomtató
Tápkábel
Távvezérlő elemekkel
Felhasználói kézikönyv (CD-ROM)
Rövid beüzemelési útmutató



OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Air Filter - ELPAF56 - L600 Series
V13H134A56
Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU V11H901140

Vonalkód 8715946661568

Származási ország Kína

Palettaméret 2 db

EB-L615U

1.  2017 novemberi adatok.

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Epson Europe B.V. 
Magyarországi Fióktelepe 
Infopark sétány 1. II. em. (“I” épület) 
1117 Budapest 
Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
+36 (1) 577-9932 
www.epson.hu


