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Tento všestranný interaktivní projektor je ideální pro vysoce kvalitní 
prezentace v učebnách a malých konferenčních místnostech.

Model EB-536Wi přináší obraz špičkové kvality a ve standardní výbavě nabízí množství 
dalších funkcí, které uživatelům přinesou vysokou hodnotu. Tento projektor, který je 
ideální pro učebny nebo malé konferenční místnosti, lze umístit na stěnu nebo strop. 
Také přináší řadu interaktivních funkcí, včetně pera s rychlou synchronizací pro přesné 
psaní, které můžete používat ihned po instalaci projektoru.

Vysoká kvalita obrazu

Díky naší technologii 3LCD přináší model EB-536Wi jasný obraz špičkové kvality s 
ještě přesnějšími barvami. Díky stejně vysokému výstupu bílého i barevného světla 
budou prezentace viditelné i v jasně osvětlených místnostech. Vysoký kontrastní poměr 
zajišťuje jasné detaily a náš nový objektiv s krátkou projekční vzdáleností přináší 
ostřejší zobrazení a lepší schopnost zaostření.

Příznivější poměr užitné hodnoty a ceny

Lampa v projektoru EB-536Wi nyní v úsporném režimu vydrží až 10 000 hodin. 
Projektor dokonce během prezentací šetří energii - podle promítaného obsahu 
automaticky upraví světelný výstup. Když se projektor nepoužívá, funkce dočasného 
vypnutí zvuku a obrazu pozastaví prezentaci a ztlumí lampu o 70 %, aby šetřila energii. 
Vestavěný 16W reproduktor zajišťuje přehrávání zvukového obsahu přímo 
prostřednictvím projektoru, takže nepotřebujete přídavné externí reproduktory. Vstup 
mikrofonu přemění projektor na PA systém, takže přednášející bude v učebně snadno 
slyšet. 

Jednoduchá interaktivita

Díky instalaci bez ovladačů a automatické kalibraci je nastavení projektoru EB-536Wi 
snadné a rychlé. Model EB-536Wi podporuje používání dvou per, takže díky odlišnému 
nastavení jejich parametrů mohou na celou promítanou plochu psát dva uživatelé 
současně1. Interaktivní pera nyní nabízí rychlejší synchronizaci a přesnější, jednodušší 
psaní. Software Easy Interactive Tools přináší uživatelům širokou řadu interaktivních 
funkcí.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Výjimečná kvalita obrazu
Technologie 3LCD od společnosti Epson 
přináší jasnější obraz a přesnější barvy.
Stejně vysoký bílý a barevný světelný 
výstup
Obraz je snadno viditelný i v jasně 
osvětlených místnostech
Jasnější detaily
Zvýšený kontrastní poměr 16 000:1
Krátká projekční vzdálenost uvolňuje 
pracovní prostor
Promítá větší obraz na kratší vzdálenost
Delší životnost lampy znamená nižší 
náklady na vlastnictví
10 000 hodin v úsporném režimu / 5 000 
hodin v normálním režimu



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Projekční systém Technologie 3LCD
LCD panel 0,59 palců s MLA (D8)

OBRAZ
Barevný světelný výstup 3.400 lumenů- 1.900 lumenů (ekonomický)
Bílý světelný výstup 3.400 lumenů - 1.900 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení WXGA, 1280 x 800, 16 : 10
Kontrastní poměr 16.000 : 1
lampa 215 W, 5.000 h životnost, 10.000 h životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku Manuální vertikální: ± 7 °, Manuální horizontální ± 5 °
Reprodukce barev Až 1,07 miliardy barev

OPTIKA
Projekční poměr 0,48:1
Zoom Digital, faktor: 1 - 1,35
Úhlopříčka promítaného obrazu 53 palců - 116 palců
Projekční vzdálenost - Wide 0,5 m ( 53 palců displej)
Projekční vzdálenost - Tele 1,2 m ( 116 palců displej)
Clonové číslo projekčního 
objektivu

1,6

Ohnisková vzdálenost 6,4 mm
Ostření Manuální
Posun 9,51 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Funkce USB Display 4 v 1: obraz / myš/ zvuk / interaktivita
Rozhraní USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), 

bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), VGA vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup, 
kompozitní vstup, Komponentní vstup (2x), S-Video vstup, audiovýstup, stereofonní konektor mini-
jack, audiovstup, stereofonní konektor mini-jack (2x), vstup pro mikrofon, audiovstup, cinch, Vstup 
synchronizace, Výstup synchronizace

Připojení chytrého zařízení Ad-hoc / infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE
Bezpečnost Kensington ochrana, Bezpečnostní tyč, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení 

bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
Funkce a vlastnosti vestavěný reproduktor, Přizpůsobitelné logo uživatele, Digitální přiblížení, Dynamické ovládání 

lampy, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, Interaktivní, lampa s dlouhou 
životností, Vstup pro mikrofon, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN

Interaktivita Ano – pero
Barevné režimy tabule, dynamický, prezentace, sRGB, Divadlo

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie 298 W, 221 W (ekonomický), 0,28 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku 345 x 315 x 94 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 3,9 kg
Max. hladina hluku Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 29 dB (A)
Obsažený software Nástroje Easy Interactive, Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection, 

EasyMP Network Projection
Reproduktory 16 W

OSTATNÍ
Záruka 24 měsíců u dodavatele, lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

EB-536Wi

OBSAH DODÁVKY

Hlavní zařízení
napájecí kabel
dálkové ovládání vč. baterií
Návod k instalaci
software (CD)
Návod k použití (CD)
Digitální pero
USB kabel
SMART Notebook software entitlement 
booklet


