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Vysoce mobilní projektor Full HD pro kancelář i domácnost nabízející 
technologii 3LCD, rozlišení WUXGA a flexibilní intuitivní funkce

Stylový projektor EB-U32 je ideální volbou pro každou kancelář i domácnost, ať už si 
hodláte připravit prezentaci s ostrým a jasným obrazem, či sledovat filmy, nebo 
promítat rodinné fotografie na velké plátno. Snadno se přenáší a nastavuje, takže 
uživatelé mohou prakticky okamžitě začít promítat obsah ve výjimečné kvalitě. 

Jasný obraz vysoké kvality
Poznejte obraz Full HD s trojnásobným jasem oproti konkurenčním produktům1 díky 
technologii 3LCD a rovnoměrně vysokému bílému a barevnému světelnému výstupu. 
Promítejte obsah jako nikdy dříve – s těmi nejjemnějšími detaily a s ostrými černými 
barvami, které díky kontrastnímu poměru 15 000:1 jasně vykreslují veškeré stíny.

Vestavěné bezdrátové připojení 
Tento projektor je ideální volbou pro kancelář a můžete jej začít používat hned po 
vybalení z krabice. Zajistěte spolupráci a produktivitu na poradách a sdílejte různorodý 
obsah na řadě míst díky vestavěným možnostem připojení.

Velký obraz
Projektor EB-U32 dokáže přijímat obsah z řady zdrojů a promítnout jej na plátno o 
velikosti až neuvěřitelných 300 palců. Jeho dva vstupy HDMI umožňují uživatelům 
vysílat digitální video a zvuk ve vysoké kvalitě. Pomocí aplikace Epson iProjection 
můžete dokonce promítat fotografie a dokumenty přímo z chytrého telefonu nebo 
tabletu2. 

Nižší náklady
Dlouhá výdrž vzduchového filtru a životnost lampy 10 000 hodin v úsporném režimu 
ušetří uživatelům čas i náklady spojené s údržbou. 

Vše potřebné pro bezproblémovou instalaci
Dodávaná brašna usnadňuje přenos projektoru mezi místnostmi. Horizontální a 
vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení umožňuje instalaci projektoru na řadě 
míst bez zkreslení obrazu.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Jasný obraz v kvalitě Full HD
Technologie 3LCD a stejně vysoký bílý a 
barevný světelný výstup
Kontrastní poměr 15 000:1
Hluboké a bohaté odstíny černé a husté stíny
Možnost bezdrátového připojení
Vestavěné rozhraní Wi-Fi
Nízké celkové náklady na vlastnictví
Životnost lampy a filtru 10 000 hodin
Všestrannost a flexibilní ovládání
Promítání z různých zdrojů prostřednictvím 
2 vstupů HDMI nebo mobilního2 připojení



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Projekční systém Technologie 3LCD
LCD panel 0,67 palec s MLA (D10)

OBRAZ
Barevný světelný výstup 3.200 lumeny-2.240 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO IDMS15.4
Bílý světelný výstup 3.200 lumeny - 2.240 lumeny (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrastní poměr 15.000 : 1
Lampa 200 W, 5.000 h Životnost, 10.000 h Životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku Auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °
Reprodukce barev Až 1,07 miliardy barev
Vysoké rozlišení (HD) Full HD
Poměr stran obrazu 16:10

OPTIKA
Projekční poměr 1,38 - 1,68:1
Zoom Manual, Factor: 1,2
Úhlopříčka promítaného obrazu 30 palce - 300 palce
Projekční vzdálenost (wide/tele)1,8 m - 2,17 m (60 palec displej)
Clonové číslo projekčního 
objektivu

1,5 - 1,71

Ohnisková vzdálenost 20,42 mm - 24,5 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, Bezdrátová síť LAN IEEE 802.11 b/g/n, VGA vstup, HDMI vstup 

(2x), Kompozitní vstup, MHL, Audiovstup, cinch
Připojení chytrého zařízení Ad-hoc / Infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE
Bezpečnost Kensington ochrana, Otvor pro visací zámek, Otvor pro bezpečnostní kabel, Zabezpečení 

bezdrátové sítě LAN, Ochrana heslem
3D Ne
Funkce a vlastnosti Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Vestavěný reproduktor, Funkce přímého zapnutí a vypnutí, 

Kompatibilní s vizualizéry, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, Lampa s 
dlouhou životností, Rozhraní MHL pro audio/video, Síťová projekce, Funkce kopírování v nabídce 
OSD, Bez PC, Funkce rozdělení obrazovky, Kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, Aplikace 
iProjecton nastavená pomocí kódu QR

Barevné režimy Tabule, Kino, Dynamický, Prezentace, sRGB

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie 277 W, 207 W (ekonomický), 0,26 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku 297 x 244 x 77 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 2,6 kg
Max. hladina hluku Normální režim: 37 dB (A) - Úsporný režim: 28 dB (A)
Obsažený software EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Reproduktory 2 W

OSTATNÍ
Záruka 24 měsíců U dodavatele, Lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

EB-U32

OBSAH DODÁVKY

Přenosná taška
Počítačový kabel
Hlavní zařízení
Napájecí kabel
Dálkové ovládání vč. baterií
Sada uživatelských příruček
Záruční dokumenty



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29
V13H010L88
80" 16:10 Pull-up Screen (ELPSC24)
V12H002S24
Silk Screen ELPSC26
V12H002S26
Screen (50" Desktop type) - ELPSC32
V12H002S32
Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU V11H722040

Čárový kód 8715946552255

Rozměry individuálního balení 365 x 400 x 160 mm

Hmotnost kartónové krabice 4,23 Kg

Násobky množství při obj. 1 Jednotky

Země původu Filipíny

Velikost palety 78 ks (6 x 13)

EB-U32

1.  – V porovnání s předními jednočipovými projektory DLP
pro podnikání a vzdělávání na základě údajů společnosti NPD
v období od července 2011 do června 2012. Barevný jas
(barevný světelný výstup) byl změřen podle normy IDMS 15.4.
Barevný jas se mění podle konkrétních podmínek používání.
2.  – Vyžaduje připojení k internetu.

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


