KARTA PRODUKTU

Epson EB-G5450WU/NL

Dzięki rzeczywistej rozdzielczości WUXGA, pozwalającej wyświetlać
duże obrazy z większą ilością szczegółów oraz przetwarzaniu 1080p/24
klatek na sekundę dającemu obrazy o jakości zbliżonej do kinowej, ten
projektor do instalacji w dużych pomieszczeniach doskonale sprawdzi
się w salach wystawowych i koncertowych.
EB-G5450WU posiada standardowy obiektyw w zestawie. Model EBG5450WU NL jest dostarczany bez obiektywu.
Dostrzeż więcej: wyświetl więcej zawartości i bardziej wyraźne obrazy dzięki
rzeczywistej rozdzielczości WUXGA (1920x1200), większej niż WXGA ze
współczynnikiem proporcji 16:10 ułatwia wyświetlanie dokumentów w formacie A3.
Dzięki jakości obrazu, większej niż Full HD (1920x1080), architekci, muzea, galeria i
rynek symulacji mogą wykorzystać projektor do wyświetlania bardziej przykuwających
uwagę obrazów.
Jakość pierwszej klasy: publiczność doceni doskonałe obrazy, naturalne kolory i
jasność uzyskaną dzięki wysokiemu natężeniu światła białego i barwnego
wynoszącemu 4000 lumenów, a wszystko dzięki technologii Epson 3LCD.
Kinowe obrazy: zobacz bardziej gładkie, płynne obrazy dzięki przetwarzaniu 1080/24
kl./s Pozwala ono na tworzenie do 60 klatek na sekundę w trybie 3-2 pull down oraz 48
klatek na sekundę w trybie kinowym 2-2 pull down.
Funkcje EasyMP: kontroluj status projektora, ustaw ostrzeżenia by projektor mógł sam
wysyłać wiadomości e-mail do administratora o swoim stanie lub w przypadku
wystąpienia problemów. Można także rozsyłać wiadomości przez sieć dzięki
oprogramowaniu EasyMP Network Projection załączone w zestawie.
Funkcja Multi-PC Projection: natychmiast dziel się informacjami wyświetlając na
czterech ekranach jednocześnie lub połącz z jednym projektorem do 16 komputerów.
Podziel ekran: Wyświetlaj jednocześnie na tym samym ekranie dane z dwóch
kompterów np. celem porównania danych, grafiki czy arkuszy.
Łatwa konfiguracja: prosta i elastyczna instalacja dzięki centralnie umieszczonemu
obiektywowi. Funkcja pionowego i poziomego przesunięcia obiektywu, wymienne
obiektywy oraz duży współczynnik powiększenia 1,8x w standardowym obiektywie
upraszczają rozmieszczenie projektora.
Niezawodność i niskie koszty utrzymania: energooszczędna o długiej żywotności
lampa, wysokiej trwałości nieorganiczne panele Epson 3LCD C2Fine, filtr antystatyczny
zabezpieczający projektor przed kurzem, wszystko to sprawia że projektor będzie służył
przez wiele lat, oszczędzając energię, czas i pieniądze.

KLUCZOWE CECHY
Panoramiczny obraz o wysokiej rozdzielczości
Moc światła białego i barwnego — 4000
lumenów
Interfejs bezprzewodowy
Płynne obrazy z 1080/24 kl./s
Przesunięcie obiektywu w poziomie i w pionie

Epson EB-G5450WU/NL
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

SPECYFIKACJE PRODUKTU
TECHNIKA
System projekcyjny

Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB

OBRAZ
Natężenie światła barwnego

4.000 lumen - 3.200 lumen (tryb ekonomiczny)

Natężenie światła białego

4.000 lumen - 3.200 lumen (tryb ekonomiczny)

Rozdzielczość

WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

Stosunek kontrastu

1.000 : 1

Lampa

275 W, 2.000 h Żywotność, 3.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)

Korekcja obrazu

Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ± 40 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja

Urządzenie podstawowe
Instrukcja montażu
Instrukcja obsługi (CD)
Oprogramowanie (CD)
Kabel zasilający
Kabel komputerowy
Pilot z bateriami
Jednostka W-LAN
Pokrywa obiektywu

obsługi") poziomo ± 20 °
UKŁAD OPTYCZNY

INFORMACJA LOGISTYCZNA

Stosunek projekcji

1,27 - 2,29:1

Zoom

Manual, Factor: 1, 1,8

Rozmiar projekcji

30 cale - 300 cale

Odległość projekcyjna, system

0,8 m - 8,1 m

SKU
V11H346040
Kod kreskowy
8715946470214
Rozmiar palety
12 szt.

szerokokątny
Odległość projekcyjna, system

1,4 m - 14,5 m

Tele
Odległość ogniskowa

2.128.000 mm - 3.794.000 mm

Fokus

Ręcznie

ZŁĄCZA
Przyłącza

Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), RS-232, Wejście VGA (2x), Wejście HDMI, Wejście
BNC, Wyjście RGB, Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), Wejście audio typu cinch,
Złącze USB 2.0 typu A, WLAN, Wejście DVI, Wejście sygnału kompozytowego, Wejście sygnału
komponentowego (opcja), Wejście S-Video, Stereofoniczne wyjście audio mini-jack

ZAAWANSOWANE FUNKCJE
Bezpieczeństwo

Zamek Kensington, Drążek zabezpieczający, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem

Funkcje

Automatyczny wybór wejścia, Zamrażanie obrazu, Natychmiastowe włączanie/wyłączanie,
Przeglądarka JPEG, Przycisk wyciszania, Zarządzanie siecią, Transmisja obrazu sieciowego,
Przycisk pauzy, Quick Corner, Funkcja podziału ekranu, Uchwyt transportowy

Tryby kolorów

Dynamiczny, Zdjęcia, Prezentacja, sRGB, Teatr, DICOM SIM, Indywidualny

INFORMACJE OGÓLNE
Zużycie energii

393 W, 330 W (tryb ekonomiczny), 0,47 W (w trybie czuwania)

Wymiary produktu

470 x 312 x 135 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Waga produktu

6,7 kg

Poziom hałasu

Tryb normalny: 35 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 30 dB (A)

Załączone oprogramowanie

EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection, EasyMP Slide
Converter

Głośniki

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

7W

Infolinia: 801 64 64 53
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

