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Tento malý a vysoce kvalitní přenosný projektor poskytuje jasný obraz 
a má řadu snadno ovladatelných funkcí. Navíc je i dostatečně lehký, 
takže jej můžete používat ve více místnostech.

Tento přenosný projektor se dodává s brašnou, která usnadní jeho přenášení i 
skladování, když ho právě nepoužíváte. Projektor EB-955WH je ideální pro zasedací 
místnosti, učebny a domácí kanceláře a díky technologii 3LCD přináší prezentace s 
ostrým obrazem a živými barvami. Nabízí také řadu flexibilních možností instalace a 
funkcí připojení.

Projektor EB-955WH využívá technologii 3LCD a stejně vysoký bílý i barevný světelný 
výstup, které zajišťují špičkovou kvalitu obrazu a přesné zobrazení barev. Kontrastní 
poměr 10 000 : 1 vytváří jasnější detaily.

Společnost Epson chápe, že při prezentacích a firemním vzdělávání je důležité mít věci 
pod kontrolou. Model EB-955WH je vybaven projekčním softwarem pro více počítačů, 
který umožňuje současně zobrazit obsah ze čtyř zařízení, včetně počítačů, tabletů a 
chytrých telefonů. Funkce moderátora umožňuje přednášejícímu, ať už jde o učitele, 
lektora nebo vedoucího na schůzi, ovládat obsah zobrazený z těchto zařízení.

S horizontální i vertikální korekcí lichoběžníkového zkreslení je nastavení velmi 
jednoduché, neboť se odstraní zkreslení a vy získáte dokonale vyrovnaný obraz. Díky 
této funkci lze projektor rychle přesunout a nainstalovat v jiné učebně nebo zasedací 
místnosti.

Tento model má vylepšené možnosti připojení, které poskytují lepší flexibilitu a dávají 
větší možnosti výběru podle záměru přednášejícího. Projektor EB-955WH lze připojit k 
nejnovějším digitálním přístrojům i starším analogovým produktům, díky čemuž starší 
hardware nutně nemusíte nahrazovat novým. Připojení chytrých zařízení je velmi 
snadné díky připojovacímu kódu QR aplikace iProjection1 – jednoduše naskenujte 
promítaný kód QR pomocí chytrého zařízení a můžete začít pracovat.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Přenosné
Malý a dostatečně lehký model, který lze 
přenášet a používat v různých místnostech
Jasný obraz vysoké kvality
Technologie 3LCD a stejně vysoký bílý a 
barevný světelný výstup 3200 lm
Vylepšené možnosti propojení a síťového 
připojení
Dva porty HDMI, podpora rozhraní MHL, 
ethernetové rozhraní RJ-45, volitelné 
rozhraní Wi-Fi, aplikace iProjection 
prostřednictvím QR kódu
Flexibilní instalace
Horizontální a vertikální korekce 
lichoběžníkového zkreslení a optický zoom, 
který umožňuje flexibilní umístění
Nízké celkové náklady na vlastnictví 
(TCO)
Dlouhá životnost lampy; funkce dočasného 
vypnutí zvuku a obrazu pozastaví prezentaci 
a ušetří 70 % energie



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

OBRAZ
Reprodukce barev Až 1,07 miliardy barev
Barevný světelný výstup 3.200 lumeny-2.240 lumeny (ekonomický)
Bílý světelný výstup 3.200 lumeny - 2.240 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrastní poměr 10.000 : 1
Lampa 200 W, 5.000 h Životnost, 10.000 h Životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku Auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °
Vysoké rozlišení (HD) HD ready
Poměr stran obrazu 16:10

TECHNOLOGIE
Projekční systém Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel 0,59 palec s MLA (D8)

OPTIKA
Projekční poměr 1,38 - 2,24:1
Zoom Manual, Factor: 1,6
Úhlopříčka promítaného obrazu 33 palce - 280 palce
Projekční vzdálenost (wide/tele)1,79 m - 2,92 m (60 palec displej)
Clonové číslo projekčního 
objektivu

1,51 - 1,99

Ohnisková vzdálenost 18,2 mm - 29,2 mm
Ostření Manuální
Posun 10 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Funkce USB Display 3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n (volitelně), VGA 

vstup (2x), VGA výstup, HDMI vstup (2x), Kompozitní vstup, Komponentní vstup (2x), S-Video 
vstup, RGB vstup (2x), Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, Audiovstup, stereofonní 
konektor mini-jack (2x), Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), MHL, vstup pro mikrofon

Připojení chytrého zařízení Ad-hoc / Infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE
Bezpečnost Kensington ochrana, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, 

Zabezpečení bezdrátové sítě LAN, Ochrana heslem
Funkce a vlastnosti Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatická korekce lichoběžníku, Vestavěný reproduktor, 

Digitální přiblížení, Funkce přímého zapnutí a vypnutí, Kompatibilní s vizualizéry, Snadné 
předvolby nabídky OSD, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, Rozhraní 
MHL pro audio/video, Síťová projekce, Funkce kopírování v nabídce OSD, Bez PC, Quick Corner, 
Funkce rozdělení obrazovky, Kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, Aplikace iProjecton nastavená 
pomocí kódu QR

Barevné režimy Tabule, Dynamický, Prezentace, sRGB, Divadlo

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie 287 W, 215 W (ekonomický), 0,26 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku 297 x 269 x 87 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 2,9 kg
Max. hladina hluku Normální režim: 37 dB (A) - Úsporný režim: 29 dB (A)
Obsažený software EasyMP Monitor, 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-955WH

OBSAH DODÁVKY

Přenosná taška
Počítačový kabel
Hlavní zařízení
Napájecí kabel
Dálkové ovládání vč. baterií



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Adapter - ELPAP10 Wireless LAN b/g/n
V12H731P01
Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29
V13H010L88
Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
Silk Screen ELPSC26
V12H002S26

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU V11H683040

Čárový kód 8715946545363

Násobky množství při obj. 1 Jednotky

Země původu Filipíny

EB-955WH

1.  – Funkce QR kódů vyžaduje aplikaci iProjection, která je
k dispozici pro zařízení se systémy Android a iOS.

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 
Slavíčkova 1a 
638 00 Brno 
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811 
Fax: +420 548 427 816 
Technical Hotline: +420 246037281 
Infolinka: 800 142 052 
www.epson.cz


