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Gros dyrektorów podejmując decyzję o zakupie pro-
jektora kieruje się, przede wszystkim, ceną. – Tak wy-
gląda szkolna rzeczywistość – mówi Tomasz klaas, na-
uczyciel informatyki. – Później się okazuje, że do ceny 
projektora trzeba doliczyć cenę rolet zaciemniających 
pracownię, koszt lampy, który czasami przewyższa 
koszt zakupu samego projektora. w efekcie projektor 
po kilkunastu miesiącach ląduje w szafie, a jedynym 
śladem po jego bytności jest… uchwyt szpecący sufit.

Trudno winić dyrektorów za zaistniałą sytuację. 
wybierając droższy, ale jakościowo lepszy sprzęt mu-
szą się często tłumaczyć przed swymi przełożonymi 
w ratuszu. – Pieniędzy brakuje, a potrzeb przybywa – 
przekonuje dyrektor jednego z największych techników 
na Mazowszu. – Musimy decydować – kupić jeden 
lepszy projektor czy np. dwa tańsze. i zazwyczaj wy-
grywa druga opcja.

Tani, wydajny, oszczędny
czy dyrektorzy są skazani na wybór jedynie pomię-

dzy sprzętem drogim w utrzymaniu lub drogim w zaku-
pie? – od jakiegoś czasu już nie – uśmiecha się ewa 
Pytlak – epson, z myślą o szkołach, wprowadził spe-
cjalną serię projektorów (eB-04), którą, mimo stosunko-
wo niskiej ceny, wyróżnia m.in.: wysoka jasność świa-

tła białego i barwnego, wysoki współczynnik kontrastu, 
żywe kolory, tanie i wydajne lampy i przede wszystkim 
technologia 3LcD.

a ta od lat jest chlubą japońskiego koncernu. zapew-
nia bowiem równie wysoką jasność światła białego jak 
i barwnego, o czym można się przekonać wchodząc 
choćby na internetową porównywarkę projektorów 
(http://www.colorlightoutput.com/). – innowacyjność 
technologii 3LcD i jej przewaga nad innymi polega 
na tym, że jasność światła białego i barwnego wyświe-
tlanego przez projektory epson zawsze będzie równie 
wysoka – zapewnia przedstawicielka firmy. – w przy-
padku innych technologii różnie z tym bywa, a różnica 
pomiędzy jednym i drugim parametrem może wynieść 
nawet 1000 Lumenów.
co to oznacza? wiele tanich projektorów np. DLP wyświe-
tla kolory o zaniżonej jasności. Dlatego trzeba zasłaniać 
okna w trakcie kolorowych prezentacji lub oglądania fil-
mów. – Tego problemu nie ma w przypadku projektorów 
epson – i  to zarówno – najtańszych, jak i najdroższych 
– przekonuje japoński producent, z firmy epson.

To co rzadko się spotyka w projektorach z prze-
działu cenowego 1-1,5 tys. zł to swoboda podłączania 
różnych urządzeń. w modelach z serii eB-04 znaleźć 
można m.in. wejście HDMi (co ciągle nie jest standar-
dem w tej klasie projektorów), a także łatwa, wręcz  

Z myślą o edukacji firma Epson wprowadziła nową linię projektorów. Wśród nich znaleźć moż-
na model interaktywny, który z powodzeniem może zastąpić tradycyjną tablicę interaktywną. – 
Urządzenia wyróżnia wysoka jakość wykonania, tak ważna w szkole jasność światła kolorowego 
i przystępna cena.

Specjalnie dla edukacji

Obejrzyj film porównujący technologię 3LCD z DLP
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intuicyjna obsługa. – Dzięki stosowanemu wyłącznie 
przez firmę epson ręcznemu suwakowi korekcji geo-
metrii obrazu i automatycznej korekcji pionowej przy-
gotowanie projektora do pracy jest szybkie i łatwe. 
niezależnie od tego, pod jakim kątem jest ustawiony 
projektor, obraz można skorygować i wyprostować. 

ułatwieniem jest też zastosowanie nowych kolorów 
diod LeD i ikon menu na panelu sterowania.

Modele z serii 04 są dostępne w różnych wersjach 
(w zależności od rozdzielczości wyświetlanego obra-
zu). eB-s04 to model sVGa (800 x 600, proporcje ob-
razu 4:3) eB-w04(1280 x 800, proporcje obrazu-16:10), 
eB-X03 (XGa, 1024 x 768, 4:3).

Konkurencja dla tablic interaktywnych
To jednak nie koniec nowości „za rozsądną cenę”, 

przygotowanych przez epson z myślą o polskich szko-
łach. – najnowszy projektor interaktywny eB-536wi 
to alternatywa dla drogich, zajmujących dużo miejsca, 
tablic interaktywnych – przekonuje ewa Pytlak.

w wielu klasach czy przedszkolnych salach nie ma 
warunków do zainstalowania ogromnej tablicy. Tym-
czasem o „kawałek” białej ściany lub tablicy sucho-
ścieralnej nietrudno. – w ten sposób możemy wypo-
sażyć klasę w interaktywne urządzenie nie ponosząc 
dodatkowych kosztów, nie oplatając pracowni siecią 
kabli, czy bez demontowania suchościeralnej tablicy – 
wylicza przedstawicielka epsona.

ogromną, oprócz ceny, zaletą interaktywnego  
projektora jest prostota obsługi. instalacja niewyma-
ga sterowników, a urządzenie kalibruje się automa-
tycznie. Dzięki funkcji podwójnego interaktywnego 
pióra dwie osoby mogą równocześnie notować na ca-
łej powierzchni ekranu z zastosowaniem odmiennych 
atrybutów. interaktywne pióra są szybsze w konfigu-

racji i pozwalają na bardziej gładkie i precyzyjne pi-
sanie.- Do tego warto wspomnieć o easy interactive 
Tools, czyli aplikacji z funkcjami interaktywnymi – do-
daje ewa Pytlak.

Lampa w modelu eB-536wi może pracować nawet 
do 10 tys. godzin w trybie ekonomicznym. nie braku-
je też innych, oszczędzających pieniądze rozwiązań. 
wśród nich są m.in. funkcja oszczędzania energii 
w czasie prezentacji, funkcja wyciszenia dźwięku i ob-
razu (pozwala na zatrzymanie prezentacji i przyciem-
nienie lampy o 70 proc. w czasie, gdy projektor nie jest 
używany). Dopełnieniem są też 16 w głośniki umożli-
wiające odtwarzanie dźwięku z projektora, bez koniecz-
ności podłączania zewnętrznych głośników. – Bardzo 
przydatnym rozwiązaniem jest też wejście mikrofonu 
– podpowiada ewa Pytlak. – Dzięki niemu nauczyciel 
może w prosty sposób zamienić projektor w system 
nagłośnienia. 

EB-536Wi

ProjeKToryParTNerzy ProjeKTu
TWorzymy dla edukacji
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Projektor EB-536Wi został wyposażony w technologię 3LCD, która gwarantuje znakomitą 
jakość wyświetlania, większą jasność obrazu i dokładność koloru. 
Obraz jest widoczny również w jasno oświetlonych pomieszczeniach, dzięki równemu 
natężeniu mocy światła białego i barwnego. Wysoki współczynnik kontrastu gwarantuje 
większą dokładność szczegółu, a nowy obiektyw o krótkim rzucie przekłada się na lepszą 
ostrość obrazu.

Lepszy stosunek możliwości do ceny
Lampa w modelu EB-536Wi może pracować nawet do 10 000 godzin w trybie ekono-
micznym. Projektor oszczędza energię w czasie prezentacji dzięki funkcji automatycznej 
zmiany natężenia światła zależnie od wyświetlanej treści. Funkcja wyciszenia dźwięku i 
obrazu pozwala na zatrzymanie prezentacji i przyciemnienie lampy o 70 proc. w czasie, 
gdy projektor nie jest używany. Wbudowany głośnik o mocy 16 W umożliwia odtwarzanie 
treści audio bezpośrednio z projektora, bez potrzeby podłączania zewnętrznych głośni-
ków. Wejście mikrofonu pozwala zamienić projektor w system nagłośnienia, dzięki cze-
mu prelegenci będą dobrze słyszani w warunkach klasowych. 

Łatwe w obsłudze funkcje interaktywne
Instalacja niewymagająca sterowników i automatyczna kalibracja oznacza, że urucha-
mianie projektora EB-536Wi jest wyjątkowo szybkie i łatwe. Dzięki funkcji podwójnego 
interaktywnego pióra dwoje użytkowników może równocześnie notować na całej 
powierzchni ekranu z zastosowaniem odmiennych atrybutów. Interaktywne pióra są 
teraz szybsze w konfiguracji i pozwalają na bardziej gładkie i precyzyjne pisanie. Easy 
Interactive Tools to aplikacja oferująca szeroki zakres funkcji interaktywnych.

Najważniejsze cechy
- Niepowtarzalna jakość obrazu
- Jaśniejszy obraz i bardziej rzeczywiste kolory dzięki technologii Epson 3LCD
- Jednakowo wysokie natężenie światła białego i barwnego
- Ekran jest dobrze widoczny nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach.
- Zwiększony współczynnik kontrastu o wartości 16 000:1
- Krótki rzut projektora pozwala oszczędzać przestrzeń
- Wyświetlanie większych obrazów z mniejszej odległości

Epson EB-520, czyli wysoka jakość z bliska

Epson EB 536Wi, czyli wbudowana interakcja

Projektor EB-520 został wyposażony w technologię 3LCD, która gwarantuje znakomitą 
jakość wyświetlania, większą jasność obrazu i dokładność koloru. Obraz jest widoczny 
również w jasno oświetlonych pomieszczeniach, dzięki równemu natężeniu mocy światła 
białego i barwnego. Wysoki współczynnik kontrastu gwarantuje większą dokładność 
szczegółu, a nowy obiektyw o krótkim rzucie przekłada się na lepszą ostrość obrazu.

Lepszy stosunek możliwości do ceny
Lampa w modelu EB-520 może pracować nawet do 10 000 godzin w trybie ekonomicz-
nym. Projektor oszczędza energię w czasie prezentacji dzięki funkcji automatycznej 
zmiany natężenia światła zależnie od wyświetlanej treści. Funkcja wyciszenia dźwięku i 
obrazu pozwala na zatrzymanie prezentacji i przyciemnienie lampy o 70% w czasie, gdy 
projektor nie jest używany. Wbudowany głośnik o mocy 16 W umożliwia odtwarzanie 
treści audio bezpośrednio z projektora, bez potrzeby podłączania zewnętrznych głośni-
ków. Wejście mikrofonu pozwala zamienić projektor w system nagłośnienia, dzięki cze-
mu prelegenci będą dobrze słyszani w warunkach klasowych. 

Łatwa instalacja i obsługa
W modelu EB-520 zastosowano funkcję pionowej i poziomej korekcji geometrii obrazu, co 
pozwala osiągnąć doskonały kształt obrazu bez deformacji. Przy korzystaniu z kilku projek-
torów ustawienia menu ekranowego (OSD — On Screen Display) mogą zostać skopiowane 
z jednego projektora do innych, dzięki czemu nie trzeba osobno konfigurować każdego urzą-
dzenia. Oprogramowanie do projekcji z kilku komputerów pozwala na równoczesne wyświe-
tlanie treści z czterech różnych urządzeń, takich jak komputer, tablet czy smartfon.

Najważniejsze cechy
- Niepowtarzalna jakość obrazu
- Jaśniejszy obraz i bardziej rzeczywiste kolory dzięki technologii Epson 3LCD
- Jednakowo wysokie natężenie światła białego i barwnego
- Obraz jest dobrze widoczny nawet w jasno oświetlonych pomieszczeniach.
- Zwiększony współczynnik kontrastu o wartości 16 000:1
- Dłuższa żywotność lampy oznacza niski koszt całkowity eksploatacji (TCO)
-  Funkcja poziomej i pionowej korekty geometrii obrazu pozwala na używanie projektora 

w ustawieniu bocznym i na nierównym podłożu
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DANE TECHNICZNE

System projekcyjny Technologia 3LCD

Natężenie światła barwnego 2.700 lumen-1.600 lumen (tryb ekonomiczny)

Natężenie światła białego 2.700 lumen - 1.600 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012

Rozdzielczość XGA, 1024 x 768, 4:3

Współczynnik proporcji obrazu 4:3

Lampa 200 W, 5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)

Odwzorowanie kolorów Do 1,07 mld kolorów

Rozmiar projekcji/odległość projekcyjna/odległość projekcyjna – 
system tele 50 - 108 cali/0,5 m(50 cali)/ 1,3 m(108 cali)

Tryby kolorów Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB

Załączone oprogramowanie EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection

Gwarancja 24 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Lampa: 12 miesiące/miesięcy lub 1.000 h

Przyłącza

Wejście audio typu cinch, wejście mikrofonu, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), 
Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Wejście S-Video, Wejście sygnału komponentowego (2x), 
Wejście sygnału kompozytowego, Wejście HDMI, Wyjście VGA, Wejście VGA (2x), Bezprzewodowa 
sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232C, Złącze 
USB 2.0 typu B, Złącze USB 2.0 typu A. Połączenie ze smartfonem ( Ad-hoc/Infrastruktura)

Bezpieczeństwo Zamek Kensington, Kłódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci 
LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem

Funkcje

Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, 
Dynamiczna kontrola lampy, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Długa żywotność  
lampy, Wejście mikrofonu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN

ProjeKToryParTNerzy ProjeKTu
TWorzymy dla edukacji

DANE TECHNICZNE

System projekcyjny Technologia 3LCD

Natężenie światła barwnego 3.400 lumen-1.900 lumen (tryb ekonomiczny)

Natężenie światła białego 3.400 lumen - 1.900 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012

Rozdzielczość WXGA, 1280 x 800, 16:10

Współczynnik proporcji obrazu 4:3

Stosunek kontrastu 16.000 : 1

Lampa 215 W, 5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)

Odwzorowanie kolorów Do 1,07 mld kolorów

Rozmiar projekcji/odległość projekcyjna/ 
odległość projekcyjna – system tele 53 - 116 cali/0,5 m(53 cali)/ 1,2 m(116 cali)

Tryby kolorów Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB

Załączone oprogramowanie Easy Interactive Tools, EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection

Gwarancja 24 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Lampa: 12 miesiące/miesięcy lub 1.000 h

Przyłącza

Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, RS-232C, Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), Bezprzewodowa 
sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, 
Wejście sygnału komponentowego (2x), Wejście S-Video, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wej-
ście audio mini-jack (2x), wejście mikrofonu, Wejście audio typu cinch, Wejście do synchronizacji, Wyjście do synchroni-

Bezpieczeństwo Zamek Kensington, Kłódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, Bezpieczeństwo 
bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłemLAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem

Funkcje Wbudowany głośnik, Logo użytkownika z możliwością personalizacji, Powiększenie cyfrowe, Dynamiczna kontrola lam-
py, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Długa żywotność lampy, Wejście mikrofonu, Możliwość połączenia z 

Zawartość zestawu Interaktywne pióro, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Pilot z bateriami, Instrukcja montażu, Oprogramowanie 
(CD), Kabel USB, Instrukcja obsługi (CD)
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Projektor EB-U04 ma dwa wejścia HDMI umożliwiające przesyłanie obrazu i dźwięku 
w jakości Full HD z różnych źródeł, nawet na ekranach do 300 cali.
Wysoka jakość, jasny obraz
Technologia Full HD gwarantuje jednakowe natężenie światła białego i barwnego, jasny 
i żywy obraz oraz nawet trzykrotnie jaśniejsze kolory niż najlepsze projektory wielu innych 
firm. Dzięki współczynnikowi kontrastu o wartości 15 000:1 na wyświetlanych obrazach 
widoczne są najmniejsze detale w doskonale głębokiej czerni z wyraźnie zróżnicowanymi 
cieniami.

Wielki obraz
Projektor EB-U04 ma dwa wejścia HDMI umożliwiające przesyłanie obrazu i dźwięku 
w jakości Full HD z różnych źródeł, nawet na ekranach do 300 cali. Po zainstalowaniu 
aplikacji Epson iProjection można nawet wyświetlać zdjęcia i dokumenty bezpośrednio 
ze smartfona lub tabletu. 

W zestawie są wszystkie elementy konieczne do błyskawicznej instalacji
Etui pozwala na wygodne przenoszenie urządzenia. Dzięki funkcjom pionowej i poziomej 
korekcji obrazu projektor można umieścić w dowolnym miejscu bez wpływu na jakość 
obrazu.

Funkcje ekologiczne
Różnicując zużycie energii w zależności od rodzaju wyświetlanych materiałów, model 
EB-U04 pomaga ograniczyć pobór mocy, natomiast tryb eco sprzyja ogólnej oszczędno-
ści zużycia prądu i wydłużeniu czasu eksploatacji lampy.

Najważniejsze cechy
- Jasne obrazy w jakości Full HD
- Technologia 3LCD dająca równie wysoką moc światła białego i barwnego
- Współczynnik kontrastu 15 000:1
- Głęboka, intensywna czerń i mocne cieniowanie
- Rozmiar ekranu od 300 cali
- Okres eksploatacji lampy i filtra wynosi 10 tys. godzin
- Dwa złącza HDMI oraz łączność mobilna umożliwiają projekcję z różnych źródeł

Epson EB S04, czyli wydajność i ekonomia

Epson EB-U04, czyli oglądanie Full HD

Dzięki długiej żywotności lampy i filtrów, nawet przy codziennym użytkowaniu projektor 
wystarczy na 15 lat
Wysoka jakość, jasny obraz
Technologia 3LCD firmy Epson gwarantuje jednakowe natężenie światła białego i barwnego, 
jasny i żywy obraz oraz nawet trzykrotnie jaśniejsze kolory niż najlepsze projektory innych firm2. 
Dzięki współczynnikowi kontrastu o wartości 15 000:1 na wyświetlanych obrazach widoczne 
są najmniejsze detale w doskonale głębokiej czerni z wyraźnie zróżnicowanymi cieniami.

Wielki obraz
Projektor EB-S04 ma wejścia HDMI umożliwiające wyświetlanie obrazu i dźwięku o 
doskonałej jakości z różnych źródeł, nawet na ekranach do 300 cali. Po zainstalowaniu 
aplikacji Epson iProjection można nawet wyświetlać zdjęcia i dokumenty bezpośrednio 
ze smartfona lub tabletu.

W zestawie są wszystkie elementy konieczne do błyskawicznej instalacji
Etui pozwala na wygodne przenoszenie urządzenia. Dzięki funkcjom pionowej i poziomej korek-
cji obrazu projektor można umieścić w dowolnym miejscu bez wpływu na jakość obrazu.

Funkcje ekologiczne

Różnicując zużycie energii w zależności od rodzaju wyświetlanych materiałów, model 
EB-S04 pomaga ograniczyć pobór mocy, natomiast tryb eco sprzyja ogólnej oszczędno-
ści zużycia prądu i wydłużeniu czasu eksploatacji lampy.

kluczowe cechy
- Wysoka jakość, jasny obraz
- Technologia 3LCD dająca równie wysoką moc światła białego i barwnego
- Współczynnik kontrastu 15 000:1
- Głęboka, intensywna czerń i mocne cieniowanie
- Rozmiar ekranu od 300 cali
- Okres eksploatacji lampy i filtra wynosi 10 tys. godzin
- Wygodne funkcje obsługi
- Złącza HDMI oraz łączność mobilna umożliwiają projekcję z różnych źródeł
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ProjeKToryParTNerzy ProjeKTu
TWorzymy dla edukacji

DANE TECHNICZNE

System projekcyjny Technologia 3LCD

Natężenie światła barwnego 3.000 lumen-2.100 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO IDMS15.4

Natężenie światła białego 3.000 lumen - 2.100 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012

Rozdzielczość SVGA, 800 x 600, 4:3

Współczynnik proporcji obrazu 4:3

Stosunek kontrastu 15.000 : 1

Lampa 200 W, 5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)

Odwzorowanie kolorów Do 1,07 mld kolorów

Rozmiar projekcji 30 cale - 350 cale

Tryby kolorów Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB

Załączone oprogramowanie EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection

Gwarancja 24 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Lampa: 12 miesiące/miesięcy lub 1.000 h

Przyłącza
Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n 
(opcja), Wejście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Wejście S-Video, Wejście 
audio typu cinch, połączenie ze smartfonem

Bezpieczeństwo Zamek Kensington, Kłódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci 
LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem

Funkcje

Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Wbudowany głośnik, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłą-
czanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Pozioma i pionowa korekcja geo-
metrii obrazu, Długa żywotność lampy, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez kompu-
tera, Funkcja podziału ekranu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Konfiguracja 
iProjection kodem QR

DANE TECHNICZNE

System projekcyjny Technologia 3LCD

Natężenie światła barwnego 3.000 lumen-2.100 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO IDMS15.4

Natężenie światła białego 3.000 lumen - 2.100 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012

Rozdzielczość Full HD, 1920 x 1200, 16:10

Współczynnik proporcji obrazu 16:10

Stosunek kontrastu 15.000 : 1

Lampa 200 W, 5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)

Odwzorowanie kolorów Do 1,07 mld kolorów

Rozmiar projekcji/odległość projekcyjna/ 
odległość projekcyjna – system tele 30 - 300 cali

Tryby kolorów Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB

Załączone oprogramowanie EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection

Gwarancja 24 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Lampa: 12 miesiące/miesięcy lub 1.000 h

Przyłącza
Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wejście 
VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Wejście S-Video, Wejście audio typu cinch
Połączenie ze smartfonem ( Ad-hoc/Infrastruktura)

Bezpieczeństwo Zamek Kensington, Kłódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, 
Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem

Funkcje

Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Wbudowany głośnik, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpo-
średnie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Długa żywot-
ność lampy, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Funkcja podziału ekranu, Możliwość 
połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Konfiguracja iProjection kodem QR
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Dzięki funkcjom pionowej i poziomej korekcji obrazu projektor można umieścić w dowol-
nym miejscu bez wpływu na jakość obrazu.
Wysoka jakość, jasny obraz
Technologia 3LCD firmy Epson gwarantuje jednakowe natężenie światła białego i barw-
nego, jasny i żywy obraz oraz nawet trzykrotnie jaśniejsze kolory niż najlepsze projektory 
wielu innych firm. Dzięki współczynnikowi kontrastu o wartości 15 000:1 na wyświetla-
nych obrazach widoczne są najmniejsze detale w doskonale głębokiej czerni z wyraźnie 
zróżnicowanymi cieniami.

Wielki obraz
Projektor EB-X31 ma wejścia HDMI umożliwiające wyświetlanie obrazu i dźwięku o 
doskonałej jakości z różnych źródeł, nawet na ekranach do 300 cali. Po zainstalowaniu 
aplikacji Epson iProjection można nawet wyświetlać zdjęcia i dokumenty bezpośrednio 
ze smartfona lub tabletu. W zestawie są wszystkie elementy konieczne do błyskawicznej 
instalacji.
Etui pozwala na wygodne przenoszenie urządzenia. Dzięki funkcjom pionowej i poziomej 
korekcji obrazu projektor można umieścić w dowolnym miejscu bez wpływu na jakość 
obrazu.

Funkcje ekologiczne
Różnicując zużycie energii w zależności od rodzaju wyświetlanych materiałów, model 
EB-X31 pomaga ograniczyć pobór mocy, natomiast tryb eco sprzyja ogólnej oszczędno-
ści zużycia prądu i wydłużeniu czasu eksploatacji lampy.

Najważniejsze cechy
- Wysoka jakość, jasny obraz
- Technologia 3LCD dająca równie wysoką moc światła białego i barwnego
- Współczynnik kontrastu 15 000:1
- Głęboka, intensywna czerń i mocne cieniowanie
- Rozmiar ekranu od 300 cali
- Okres eksploatacji lampy i filtra wynosi 10 tys. godzin
- Złącza HDMI oraz łączność mobilna umożliwiają projekcję z różnych źródeł

epson eB-w04, jeszcze jaśniej i wyraźniej

epson eB-X31, czyli wszechstronny projektor dla edukacji

Dzięki długiej żywotności lampy i filtrów, nawet przy codziennym użytkowaniu projektor 
wystarczy na 15 lat
Wysoka jakość, jasny obraz
Technologia 3LCD firmy Epson gwarantuje jednakowe natężenie światła białego i barwnego, 
jasny i żywy obraz oraz nawet trzykrotnie jaśniejsze kolory niż najlepsze projektory innych firm2. 
Dzięki współczynnikowi kontrastu o wartości 15 000:1 na wyświetlanych obrazach widoczne 
są najmniejsze detale w doskonale głębokiej czerni z wyraźnie zróżnicowanymi cieniami.

Wielki obraz
Projektor EB-S04 ma wejścia HDMI umożliwiające wyświetlanie obrazu i dźwięku o 
doskonałej jakości z różnych źródeł, nawet na ekranach do 300 cali. Po zainstalowaniu 
aplikacji Epson iProjection można nawet wyświetlać zdjęcia i dokumenty bezpośrednio 
ze smartfona lub tabletu.

W zestawie są wszystkie elementy konieczne do błyskawicznej instalacji
Etui pozwala na wygodne przenoszenie urządzenia. Dzięki funkcjom pionowej i poziomej korek-
cji obrazu projektor można umieścić w dowolnym miejscu bez wpływu na jakość obrazu.

Funkcje ekologiczne

Różnicując zużycie energii w zależności od rodzaju wyświetlanych materiałów, model 
EB-S04 pomaga ograniczyć pobór mocy, natomiast tryb eco sprzyja ogólnej oszczędno-
ści zużycia prądu i wydłużeniu czasu eksploatacji lampy.

kluczowe cechy
- Wysoka jakość, jasny obraz
- Technologia 3LCD dająca równie wysoką moc światła białego i barwnego
- Współczynnik kontrastu 15 000:1
- Głęboka, intensywna czerń i mocne cieniowanie
- Rozmiar ekranu od 300 cali
- Okres eksploatacji lampy i filtra wynosi 10 tys. godzin
- Wygodne funkcje obsługi
- Złącza HDMI oraz łączność mobilna umożliwiają projekcję z różnych źródeł
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ProjeKToryParTNerzy ProjeKTu
TWorzymy dla edukacji

DANE TECHNICZNE

System projekcyjny Technologia 3LCD

Natężenie światła barwnego 3.000 lumen-2.100 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO IDMS15.4

Natężenie światła białego 3.000 lumen - 2.100 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012

Rozdzielczość SVGA, 800 x 600, 4:3

Współczynnik proporcji obrazu 4:3

Stosunek kontrastu 15.000 : 1

Lampa 200 W, 5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)

Odwzorowanie kolorów Do 1,07 mld kolorów

Rozmiar projekcji 30 cale - 350 cale

Tryby kolorów Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB

Załączone oprogramowanie EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection

Gwarancja 24 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Lampa: 12 miesiące/miesięcy lub 1.000 h

Przyłącza
Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n 
(opcja), Wejście VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Wejście S-Video, Wejście 
audio typu cinch, połączenie ze smartfonem

Bezpieczeństwo Zamek Kensington, Kłódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci 
LAN, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem

Funkcje

Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Wbudowany głośnik, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłą-
czanie bezpośrednie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Pozioma i pionowa korekcja geo-
metrii obrazu, Długa żywotność lampy, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez kompu-
tera, Funkcja podziału ekranu, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Konfiguracja 
iProjection kodem QR

DANE TECHNICZNE

System projekcyjny Technologia 3LCD

Natężenie światła barwnego 3.200 lumen-2.240 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO IDMS15.4

Natężenie światła białego 3.200 lumen - 2.240 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012

Rozdzielczość XGA, 1024 x 768, 4:3

Współczynnik proporcji obrazu 4:3

Stosunek kontrastu 15.000 : 1

Lampa 200 W, 5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)

Odwzorowanie kolorów Do 1,07 mld kolorów

Rozmiar projekcji/odległość projekcyjna/ 
odległość projekcyjna – system tele 30 - 300 cali

Tryby kolorów Tablica, Kino, Dynamiczny, Prezentacja, sRGB

Załączone oprogramowanie EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection

Gwarancja 24 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Lampa: 12 miesiące/miesięcy lub 1.000 h

Przyłącza
Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, Bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja), Wejście 
VGA, Wejście HDMI, Wejście sygnału kompozytowego, Wejście S-Video, Wejście audio typu cinch
Połączenie ze smartfonem ( Ad-hoc/Infrastruktura)

Bezpieczeństwo Zamek Kensington, Kłódka, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, 
Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN, Ochrona hasłem

Funkcje

Suwak wyłączania obrazu/dźwięku, Wbudowany głośnik, Powiększenie cyfrowe, Włączanie/wyłączanie bezpo-
średnie, Kompatybilny ze skanerem dokumentów, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Długa żywot-
ność lampy, Projekcja sieciowa, Funkcja kopiowania OSD, Bez komputera, Funkcja podziału ekranu, Możliwość 
połączenia z bezprzewodową siecią LAN, Konfiguracja iProjection kodem QR


