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CELOSVĚTOVÁ  
JEDNIČKA MEZI  
VÝROBCI PROJEKTORŮ
Ty nejlepší podniky se od ostatních odlišují jasnější a kvalitnější vizuální komunikací.
Jsme již více než deset let jedničkou na poli výrobců projektorů*1, proto dokážeme 
nabídnout přesně to, co podniky potřebují, aby dosáhly co nejlepšího výsledku 
při promítání ve výukových, zasedacích a jednacích místnostech a 
posluchárnách.

Vynikající prezentace
Společnost Epson nabízí celou řadu různých 
audiovizuálních nástrojů, od ultralehkých 
přenosných projektorů po velkoobjemové 
modely, díky kterým budou školení a 
prezentace nezapomenutelné, snadněji 
přístupné a cenově výhodné.

Epson a životní prostředí

Naše plány pro lepší budoucnost naší planety zahrnují také 
silné odhodlání poskytovat produkty, jež jsou spolehlivé, 
recyklovatelné a pyšní se vysokou energetickou účinností.

Naše cíle v oblasti úspory energie začleňujeme do všech našich 
činností a děláme vše proto, abychom minimalizovali spotřebu 
energie a zdrojů napříč celým životním cyklem produktu, od výroby 
přes balení a dopravu až po použití a recyklaci.

Tato filozofie platí pro každý aspekt všech našich produktů, projektory 
nevyjímaje. I u nich se setkáte s dlouhou výdrží, úspornými lampami, 
okamžitým vypnutím/zapnutím a přes síť řízenou dobou vypnutí.

Číslo 1
Vedoucí světový výrobce projektorů od roku 2001*1
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PRVOTŘÍDNÍ  
TECHNOLOGIE

Interaktivita

Zvyšte kreativitu na svých schůzkách 
prostřednictvím všestranné interaktivity a možnosti 
ovládání pomocí dvou per. Opatřujte promítané 
obrazy poznámkami prostřednictvím celé řady 
zařízení, jako je vizualizér od společnosti Epson 
či paměťové moduly USB, dokonce aniž by bylo 
nutné připojovat počítač.

Úspora energie

Snižte množství spotřebované energie a ulevte 
svému rozpočtu díky funkcím přívětivým k životnímu 
prostředí, jako jsou automatické stmívání lampy a 
časovač vypnutí zvuku a obrazu.

Důmyslné prezentace

Vytvářejte důmyslné prezentace prostřednictvím 
nástrojů Epson EasyMP umožňujících práci v síti, 
správu projektorů, promítání prezentací bez 
potřeby počítače, bezdrátové prezentace 
i centrální monitorování všech projektorů 
v podniku.

Připojte se

Se širokou nabídkou různých vstupů, mezi 
kterými nechybí HDMI, VGA, kompozitní vstup, 
komponentní vstup či bezdrátové připojení, 
můžete rychle a efektivně propojit celý svůj 
podnik a prostřednictvím sítě provádět 
interaktivní prezentace.

Buďte mobilní

Připojte se a zobrazte téměř jakýkoli obsah přímo 
ze svého mobilního zařízení s operačním systémem 
iOS/Android™ s pomocí snadno použitelné aplikace 
iProjection App.

Snadné nastavení

Dosáhněte dokonalé kvality promítaného obrazu 
z jakékoli pozice díky funkcím projektoru, jako 
jsou posun objektivu, korekce lichoběžníkového 
zkreslení a pokročilá geometrická korekce, či 
doplňkovým objektivům a mnoha funkcím zoomu.

JASNĚJŠÍ BARVY

Díky vysokému výstupu CLO bude mít obraz jasnější barvy
Mnoho výrobců se chlubí pouze hodnotou jasu 
bílého světelného výstupu svých projektorů, 
ale pro skutečně špičkovou kvalitu obrazu 
potřebujete vzít v potaz rovněž barevný světelný 
výstup (CLO).

Hodnota barevného světelného výstupu udává 
úroveň jasu červeného, zeleného a modrého 
světla z projektoru a často může být výrazně nižší 
než udávaný bílý světelný výstup. V takovém 
případě pak může obraz působit nevýrazně.

Projektory Epson využívají technologii 3LCD, 
která poskytuje stejně vysokou úroveň bílého 
a barevného světelného výstupu, což je 
zárukou jasného, věrného obrazu a živých 
barev, jež jsou třikrát jasnější než u 
jednočipových DLP projektorů.

Díky tomu jsou jasnější a lepší volbou pro 
každý podnik.

2
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NEJLEPŠÍ PROJEKTOR  
PRO VÁŠ PODNIK
Řada projektorů Epson zahrnuje modely, které vyhoví jakémukoli druhu 
podnikání, budou skvěle fungovat ve všech projekčních prostorách a 
dosáhnete s nimi nejlepších výsledků v jakékoli oblasti. Každý z nich 
obsahuje kombinaci cílených funkcí, díky kterým si lze snadno vybrat 
právě ten projektor, který bude nejlépe vyhovovat vašim potřebám.

Jaký projektor?
Pro velké prostory 6–7 Instalace 8–9 Školení 10–11
Tyto projektory jsou tahouny portfolia společnosti 
Epson a byly vytvořeny pro špičkové prezentace 
v největších prostorách s největším publikem.

Modely vyvinuté k promítání ohromujícího obrazu 
ve velkých místnostech pro specializované 
prezentační oblasti. Často instalované jako 
součást kompletního audiovizuálního a řídicího 
systému.

Projektory vybavené funkcemi zvyšujícími kvalitu, 
hodnotu a usnadňujícími školení, včetně 
projektorů s velmi krátkou projekční vzdáleností, 
interaktivních projektorů a pasivních projektorů.

–  Řada Epson EB-Z
–  Řada Epson EB-G6000

–  Řada Epson EB-4000
–  Řada Epson EB-1900
–  Řada Epson EB-1800

–  Řada Epson EB-470/480
–  Řada Epson EB-420/430
–  Epson EB-W16SK

Zasedací místnosti 12–13 Přenosné 14 Stolní 15
Tyto vysoce výkonné projektory, které jsou ideální 
pro použití v zasedacích místnostech, udrží 
pozornost vašeho publika.

Tyto výjimečně tenké a přenosné projektory jsou 
vybavené mnoha různými funkcemi a jsou jako 
stvořené k promítání prezentací na cestách.

Tyto flexibilní projektory v sobě kombinují výkon a 
přenosnost, proto je lze snadno přemisťovat mezi 
místnostmi a sdílet s jinými uživateli.

–  Epson EB-S17, EB-X20, EB-W22, 
EB-X25

–  Epson EB-W16
–  Řada Epson EB-1400Wi
–  Epson EB-98, EB-945, EB-965,  

EB-955W

–  Řada Epson EB-1700 –  Epson EB-S18, EB-X18, EB-W18, 
EB-X24



05

1 Rozlišení 2 Jas

Rozlišení udává počet pixelů, z nichž se skládá obraz. Čím 
vyšší rozlišení, tím detailnější a ostřejší je promítaný obraz. 
Nejvyšší aktuální úroveň je širokoúhlé rozlišení WUXGA  
(1 920 × 1 200).

Existují dva druhy jasu: barevný světelný výstup a bílý světelný 
výstup. Barevný světelný výstup je nejlepším způsobem, jak 
zaručit optimální zobrazení důležitých dat a barevného obrazu. 
Bílý světelný výstup udává, jak jasně je promítán černobílý 
obraz.

3 Kontrastní poměr 4 Možnosti připojení

Jedná se o stupeň rozdílu mezi nejsvětlejší a nejtmavší oblastí 
promítaného obrazu. Vyšší kontrastní poměr vytváří jasné odstíny 
bílé a temné odstíny černé zaručující maximální kvalitu obrazu.

Moderní digitální připojení, jako je například HDMI, DisplayPort 
a SDI, nabízí tu nejlepší kvalitu obrazu, zatímco připojení LAN a 
Wi-Fi® umožňují flexibilní práci v síti. Prezentace můžete provádět 
dokonce bez použití počítače přímo z USB paměti nebo chytrých 
telefonů a tabletů.

5 Projekční poměr 6 Nastavení obrazu

Určuje, jaké velikosti obrazu lze dosáhnout při dané projekční 
vzdálenosti. Například projektory s velmi krátkou projekční 
vzdáleností od společnosti Epson je možné umístit jen několik 
palců od projekční plochy, což je ideální zejména pro výukové 
místnosti.

Širší možnosti úpravy obrazu vám poskytují větší volnost v 
umístění projektoru, přičemž stále dosáhnete dokonalého 
obrazu, např. v menších místnostech nebo z jakéhokoli úhlu 
vůči projekční ploše. Posun objektivu obraz přesune a korekce 
lichoběžníkového zkreslení upraví jeho tvar.

7 Volby objektivu 8 Dokonalá flexibilita

Mnoho projektorů má možnost změnit objektiv v závislosti na 
velikosti projekčních prostor a charakteru prezentace, čímž lze 
dosáhnout správné kombinace poměru projekční vzdálenosti 
a možnosti zoomu, které vyhoví téměř každému prostředí.

Profesionální prezentace je možné provádět pouze s kvalitními 
nástroji, které jsou schopné dosahovat špičkových výsledků v 
jakémkoli prostředí a za jakýchkoli okolností. Mezi funkce patří 
vyšší světelný výkon za denních podmínek a snadné, rychlé a 
flexibilní prezentace bez nutnosti použití PC.

9 Šité na míru vaší firmě Interaktivita

Dokážeme uzpůsobit řešení tak, aby přesně vyhovovala 
potřebám vašeho podniku. Na výběr máte z pokročilých 
specializovaných funkcí, jako jsou například Edge Blending 
umožňující kombinování obrazů z více projektorů, simulace 
DICOM pro lékařské zobrazování, síťová projekce, ovládání 
EasyMP a funkce rozdělení projekční plochy.

Přeměňte jakýkoli povrch na interaktivní pracovní plochu, 
aniž by bylo potřeba mít interaktivní tabuli. Zapojte publikum 
a poskytněte mu poutavý společný zážitek z výuky díky 
interaktivní možnosti souběžného vkládání poznámek 
do prezentace pomocí dvojice připravených per.

Jaké funkce?
Hlavní vlastnosti

10
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Fantastický světelný výkon
Zprostředkujte svému publiku čistý, jasný, barevný obraz dokonce 
i za slunečního světla díky bílému a barevnému světelnému výstupu 
na úrovni až úžasných 10 000 lumenů. Zajistěte čistý a živý obraz 
dokonce i ve velkých posluchárnách.

Geometrické korekce (pouze řada Epson EB-G6000)
Rozšiřte své prezentační možnosti pomocí geometrických úprav, 
s nimiž dosáhnete dokonale stejnoměrných obrazů na zakřiveném 
či kulatém povrchu nebo dokonce na rohových stěnách – ideální 
volba pro nezapomenutelné prezentace i v těch nejnáročnějších 
podmínkách.

Technologie Epson Super Resolution
Zajistěte kvalitní obraz ostrý jako břitva i při velkoplošném promítání 
obsahu s nízkým rozlišením. Tato pokročilá technologie využívá 
proces separace smíšených barev a simulace obrazu, takže obsah 
na plátně doslova ožívá.

Bez technologie Super  
Resolution.

Simulovaný obraz.

S technologií Super  
Resolution.

Simulovaný obraz.

PROJEKTORY PRO  
VELKÉ PROSTORY
Řada Epson EB-Z Řada Epson EB-G6000

Tyto projektory jsou nejlepší z nejlepších. Využívají naše nejnovější 
inovace, pomocí nichž poskytují špičkový obraz i v nejnáročnějších 
prostorách – od vládních a vzdělávacích poslucháren po výstavní 
haly. S technologií Edge Blending dokonce můžete pomocí více 
projektorů vytvořit širokoúhlou projekci.

Zajistěte vynikající kvalitu obrazu v celé řadě různých využití, od 
podnikání a vyššího vzdělávání až po účinnou digitální reklamu. 
S těmito projektory nejsou prezentace ve velkém měřítku nejmenší 
problém, protože se mohou pochlubit pokročilými funkcemi, jako 
jsou například síťové ovládání, projekce z několika PC současně 
a rozdělení projekční plochy.

–  Bílý a barevný světelný výstup (CLO) od 7 000 do 10 000 lumenů
–  Rozlišení od XGA do širokoúhlého WUXGA
–  Šest vyměnitelných doplňkových objektivů
–  Široké možnosti připojení od HDMI po HDSDI

–  Bílý a barevný světelný výstup (CLO) od 4 500 do 7 000 lumenů
–  Rozlišení od XGA do širokoúhlého WUXGA
–  Funkce geometrické korekce (zakřivený povrch, rohová stěna)*3

–  Šest vyměnitelných doplňkových objektivů
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Špičkový 
světelný 
výkon
Až 10 000 LUMENŮ

Širokoúhlá 
projekce
Až WUXGA
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Flexibilita
Mějte úplnou volnost při umisťování projektoru i projekční plochy díky 
vertikálnímu a horizontálnímu posunu objektivu. Bez ohledu na to, 
zda je projektor umístěn v blízkosti projekční plochy nebo na opačné 
straně místnosti, nabízí vždy vysoce kvalitní nezkreslený obraz a 
ostrý text.

Možnost posunu objektivu s rozsahem až ±70 % na svislé ose a až 
±38 % na vodorovné ose zajišťuje mimořádnou flexibilitu instalace.

Snadné nastavení
Vytvořte dokonalý obraz díky automatické vertikální korekci 
lichoběžníkového zkreslení a snadné horizontální korekci 
lichoběžníkového zkreslení pomocí tlačítka či posuvného ovládacího 
prvku. Funkce Focus Help využívá zkušební vzor k rychlé kalibraci 
projektoru v každé místnosti, zatímco funkce Screen Fit přizpůsobí 
obraz projekční ploše během několika sekund.

Snadná spolupráce
K jednomu projektoru se může pomocí funkce EasyMP Multi-PC 
Projection zároveň připojit více uživatelů, přičemž lze najednou 
zobrazit až čtyři uživatelské projekční plochy. Kromě toho je také 
možné vedle sebe zobrazit dva samostatné zdroje pomocí funkce 
rozdělení projekční plochy.

PROJEKTORY URČENÉ  
K PEVNÉ INSTALACI

Doplňte své podnikání o výjimečné prezentace na vyžádání pomocí projektorů, které 
jsou ideální pro trvalejší instalace, včetně montáže na strop. Vyberte si z celé řady 
pokročilých funkcí, jako jsou široké možnosti vstupních připojení, doplňkové objektivy 
a pokročilá korekce lichoběžníkového zkreslení pro snadné nastavení. Nechybí ani 
možnost práce v síti a bezdrátové připojení pro monitorování a ovládání projektoru.

Jasné
Čistý barevný obraz i za denního světla

5 000 : 1
Vysoký kontrastní poměr zaručující bohaté, čisté detaily
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Řada Epson EB-4000 Řada Epson EB-1900 Řada Epson EB-1800

Tyto projektory vybavené středovým 
objektivem pro snadnou instalaci, 
širokými možnostmi úpravy obrazu pro 
snadné nastavení a vysokou úrovní jasu a 
kontrastního poměru vás nikdy nezklamou.

V těchto kompaktních, přesto výkonných 
projektorech pro pevnou instalaci se 
kombinují funkce vysoké kvality a vysoké 
užitné hodnoty s cenovou dostupností.

Vysoce kvalitní podnikové prezentace 
nejsou s těmito cenově výhodnými a vysoce 
výkonnými projektory pro pevnou instalaci 
žádný problém.

–  Bílý a barevný světelný výstup (CLO) od  
4 000 do 5 000 lumenů

–  Rozlišení od XGA do širokoúhlého WUXGA
–  Široký posun objektivu
–  Velký rozsah zoomu
–  Funkce rozdělení projekční plochy

–  Bílý a barevný světelný výstup (CLO) od  
4 200 do 5 000 lumenů

–  Rozlišení XGA nebo WXGA
–  Vynikající možnosti připojení – HDMI  

a Display Port
–  Síťový monitor EasyMP, projekce z více 

počítačů
–  Optický zoom 1,6×
–  Horizontální a vertikální korekce 

lichoběžníkového zkreslení
–  Funkce rozdělení projekční plochy

–  Bílý a barevný světelný výstup (CLO) od  
3 700 do 4 000 lumenů

–  Rozlišení od XGA do WXGA
–  Funkce USB 3 v 1 umožňuje ovládání obrazu, 

zvuku a myši prostřednictvím jediného kabelu
–  Objektiv se širokoúhlým zoomem (1,6×) 

plus horizontální a vertikální korekce 
lichoběžníkového zkreslení

–  Automatická identifikace zdroje obrazu
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PROJEKTORY URČENÉ  
PRO ŠKOLENÍ

Detailní prezentace
Zásluhou technologie Epson s krátkou a velmi krátkou projekční 
vzdáleností lze projektory nainstalovat velmi blízko projekčnímu 
povrchu. To usnadňuje umístění projektoru, prakticky odstraňuje 
odlesky pro přednášejícího a zaručuje ničím nerušený výhled na 
projekční plochu i snadnější komunikaci mezi přednášejícím a 
publikem.

Opravdová interaktivita
Buďte interaktivní a učiňte z aktivního učení součást prezentací – 
to vše s projektorem Epson EB-485Wi/475Wi. Při prezentaci můžete 
využít interaktivní pera, s nimiž lze v reálném čase vytvářet poznámky 
a „kreslit“ na promítaný obraz.

Nejlepší 3D prezentace
3D projektory Epson nejsou jen nějakou nápodobou 3D – nabídnou 
vám širokoúhlé 3D zobrazení s kompletní podporou všech formátů. 
Vyberte si mezi aktivní 3D technologií (EB-W16) nebo cenově výhodnou 
pasivní 3D technologií (EB-W16SK). Ohromující 3D obsah v HD rozlišení 
můžete sledovat pomocí aktivních brýlí nebo polarizačních brýlí.

Naše projektory s krátkou projekční vzdáleností zkvalitňují 
spolupráci a vytvářejí inspirující prezentace, jež přispívají 
k dynamickému rozebírání nápadů. Při výuce či učení se 
zaměřujeme na to, aby byly projektory tiché a umožňovaly 
vám soustředit se čistě jen na daný předmět.

Krátká projekční 
vzdálenost Interaktivita
Žádné stíny, pouze čistý obraz Zaujměte studenty poutavou výukou a společným učením

3D
Objevte nový rozměr prezentací
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Řada Epson EB-470/480 Řada Epson EB-420/430 Epson EB-W16SK

Nechejte se inspirovat naší snadno 
použitelnou, úspěšnou a úspornou řadou 
projektorů, do níž patří interaktivní modely, 
se kterými lze ke společné výuce využít 
jakýkoli rovný povrch.

Tyto projektory s krátkou projekční 
vzdáleností jsou vybaveny řadou funkcí, 
s nimiž bude promítání obrazu ve špičkové 
kvalitě mnohem snadnější, prezentace 
budou efektivnější a nabídnou vyšší hodnotu. 
Projektory této řady se snadno nastavují a 
používají, přičemž v sobě kombinují vysoký 
výkon s nízkými náklady na vlastnictví.

Dosáhněte fantastického 3D obrazu s naším 
prvním pasivním 3D projektorovým systémem, 
který pro vytvoření působivějších prezentací 
využívá dvou projektorů spojených dohromady.

Poutavé prezentace a maximální flexibilita 
s projektory Epson s velmi krátkou projekční 
vzdáleností. Z minimální projekční vzdálenosti 
vytvoříte obraz s úhlopříčkou až 100 palců/ 
254 cm, navíc bez stínů na projekční ploše 
nebo oslnění prezentujícího.

Díky tomu, že dokážou přeměnit téměř jakýkoli 
vertikální povrch na interaktivní (volitelný modul) 
projekční plochu, jsou tyto projektory ideální 
volbou pro vynikající prezentace a kreativní 
vzdělávání.

Snadné nastavení s polarizačními objektivy, držák 
pro snadnou montáž a funkce Quick Stack – tento 
projektor dává prezentacím nový rozměr.
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Řada Epson EB-1400Wi Epson EB-S17/EB-X20/ 
EB-W22/EB-X25

Epson EB-W16 Epson EB-98/EB-945/ 
EB-965/EB-955W

Proměňte své podnikání s tímto všestranným 
interaktivním systémem pro zasedací 
místnosti, který v sobě kombinuje projektor 
s velmi krátkou projekční vzdáleností, 
interaktivní tabuli, papírovou tabuli a 
mnoho dalšího.

Kombinujte dokonalý obraz v jakémkoli 
osvětlení s chytrými prezentacemi a prací 
v síti s EasyMP, vše při nízkých celkových 
nákladech na vlastnictví.

Objevte rozdíl, který může přinést aktivní 
3D technologie v modelu EB-W16. Ten se 
snadno nastavuje a používá, přičemž ještě 
dodá jakékoli schůzce nový rozměr.

Projektory této řady nabízejí špičkovou 
kvalitu obrazu za jakýchkoli světelných 
podmínek a mnoho inteligentních funkcí 
a práci v síti.

Používání řady EB-1400Wi je velice snadné 
díky intuitivnímu, uživatelsky přívětivému panelu 
nástrojů přímo na projekční ploše. Nechybí ani 
pokročilé funkce zaručující flexibilní, interaktivní 
možnosti prezentace.

Promítání prezentací bez použití počítače je 
snadné – navíc stačí připojit dokumentovou 
kameru Epson a můžete na projekční plochu 
promítat skutečné objekty, což zvýší účinek 
vaší prezentace.

Ethernetové připojení (Wi-Fi® u modelu EB-S17) 
umožňuje monitorování a ovládání projektorů 
prostřednictvím sítě, stejně jako zobrazování 
obsahu napříč sítí.

Tento projektor podporuje všechny 3D formáty 
kompatibilní s rozhraním HDMI a využívá naše 
aktivní brýle*4 dobíjitelné přes rozhraní USB, 
aby dokázal poskytovat jasný a ničím nerušený 
3D obraz.

Tyto projektory jsou charakteristické svou 
všestranností, snadnou obsluhou a možností 
montáže na strop nebo na stůl. Umožňují 
dokonalejší prezentace s velmi nízkými 
celkovými náklady na vlastnictví.

Díky připojení přes ethernetové rozhraní můžete 
ovládat a monitorovat projektor a zobrazovat 
obsah prostřednictvím sítě LAN. Volitelné 
bezdrátové připojení pak umožňuje jednoduché 
promítání obsahu z celé řady různých zařízení, 
včetně tabletů a chytrých telefonů.

Volitelně

PROJEKTORY PRO 
KONFERENČNÍ 
MÍSTNOSTI

Oživte své schůzky pomocí zajímavých a inspirujících 
prezentací, k nimž vám dopomohou interaktivní chytré 
projektory, jež vaše sdělení předají ostatním pomocí 
plynulého a přirozeného obrazu, který je čistý a jasný 
při rozsvíceném i zhasnutém osvětlení. K dispozici je 
dokonce také model s aktivní 3D technologií, který je 
připraven pro situace, kdy potřebujete, aby nějaká 
informace doslova vyskočila ven a zachytila pozornost 
publika.

Interaktivita
Zkvalitněte spolupráci a produktivitu pomocí skutečně interaktivní 
řady EB-1400Wi. Tyto projektory dokážou promítat na jakýkoli 
povrch interaktivní projekci s velmi krátkou projekční vzdáleností a 
umožňují do prezentace zapojit jiné osoby či obsah z více umístění.

Obraz, který opravdu vyčnívá
Udržte pozornost svého publika pomocí vynikajícího obrazu a snadno 
ovládejte prezentaci pomocí chytrého ovládání EasyMP. Tato komplexní 
sada nástrojů se stará o technickou stránku, takže se vy budete moci 
plně věnovat osobám v místnosti.

Ať si vyberete standardní či 3D projektor, můžete si být jisti, že budou 
vaše prezentace v zasedacích místnostech tak vzrušující, poutavé a 
zajímavé, jak to jen jde.
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Řada Epson EB-1400Wi Epson EB-S17/EB-X20/ 
EB-W22/EB-X25

Epson EB-W16 Epson EB-98/EB-945/ 
EB-965/EB-955W

Proměňte své podnikání s tímto všestranným 
interaktivním systémem pro zasedací 
místnosti, který v sobě kombinuje projektor 
s velmi krátkou projekční vzdáleností, 
interaktivní tabuli, papírovou tabuli a 
mnoho dalšího.

Kombinujte dokonalý obraz v jakémkoli 
osvětlení s chytrými prezentacemi a prací 
v síti s EasyMP, vše při nízkých celkových 
nákladech na vlastnictví.

Objevte rozdíl, který může přinést aktivní 
3D technologie v modelu EB-W16. Ten se 
snadno nastavuje a používá, přičemž ještě 
dodá jakékoli schůzce nový rozměr.

Projektory této řady nabízejí špičkovou 
kvalitu obrazu za jakýchkoli světelných 
podmínek a mnoho inteligentních funkcí 
a práci v síti.

Používání řady EB-1400Wi je velice snadné 
díky intuitivnímu, uživatelsky přívětivému panelu 
nástrojů přímo na projekční ploše. Nechybí ani 
pokročilé funkce zaručující flexibilní, interaktivní 
možnosti prezentace.

Promítání prezentací bez použití počítače je 
snadné – navíc stačí připojit dokumentovou 
kameru Epson a můžete na projekční plochu 
promítat skutečné objekty, což zvýší účinek 
vaší prezentace.

Ethernetové připojení (Wi-Fi® u modelu EB-S17) 
umožňuje monitorování a ovládání projektorů 
prostřednictvím sítě, stejně jako zobrazování 
obsahu napříč sítí.

Tento projektor podporuje všechny 3D formáty 
kompatibilní s rozhraním HDMI a využívá naše 
aktivní brýle*4 dobíjitelné přes rozhraní USB, 
aby dokázal poskytovat jasný a ničím nerušený 
3D obraz.

Tyto projektory jsou charakteristické svou 
všestranností, snadnou obsluhou a možností 
montáže na strop nebo na stůl. Umožňují 
dokonalejší prezentace s velmi nízkými 
celkovými náklady na vlastnictví.

Díky připojení přes ethernetové rozhraní můžete 
ovládat a monitorovat projektor a zobrazovat 
obsah prostřednictvím sítě LAN. Volitelné 
bezdrátové připojení pak umožňuje jednoduché 
promítání obsahu z celé řady různých zařízení, 
včetně tabletů a chytrých telefonů.

Volitelně

Všestrannost
Vynikající obraz i za denního světla

Chytrost
Mějte věci pod kontrolou díky promítání prezentací 
a práci v síti s EasyMP

Interaktivita
Všestranný systém pro zasedací místnosti
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Naše řada přenosných projektorů dokazuje, že i malé věci mohou mít velký vliv. 
Tyto projektory jsou tenké a lehké, ale přesto výkonné a plné funkcí. Snadno 
se vejdou do vašeho zavazadla, proto jsou ideálními společníky na cesty. 
Dokonce s sebou ani nemusíte brát své PC, a přesto budete schopni 
téměř kdekoli promítat fantastické prezentace.

Klíčové technologie
Tyto štíhlé a inteligentní projektory váží pouze kolem 1,7 kg, snadno 
se nastavují, promítají fantastický obraz dokonce i za denního světla 
a bez nutnosti použití PC, navíc je lze okamžitě vypnout, takže již 
nemusíte zbytečně čekat.

V této řadě naleznete modely s vestavěnou možností bezdrátového 
připojení, úplným širokoúhlým rozlišením, nástroj pro inteligentní 
prezentace EasyMP a dokonce i displej s více plochami umožňující 
připojení až čtyř projektorů z jednoho počítače.

Lehké
Lehké, štíhlé a výkonné

Přenosné
Snadno přenosné s možností rychlého nastavení

PŘENOSNÉ  
PROJEKTORY

Řada Epson EB-1700

Naše řada přenosných projektorů je ideální volbou pro snadné 
přenášení mezi schůzkami, protože nabízí úžasnou kombinaci 
štíhlého provedení, skvělých funkcí, výborné kvality obrazu a 
vysokého světelného výkonu.

Tyto modely jsou jako stvořené pro přenášení mezi jednotlivými zasedacími 
místnostmi a jinými místy, protože umožňují rychlé nastavení a poskytují 
skvělé prezentace v celé řadě různých situací.



15

STOLNÍ 
PROJEKTORY

Naše řada stolních projektorů se pyšní velmi nízkými 
celkovými náklady na vlastnictví (TCO) a zahrnuje 
inteligentní funkce, které lze jinak najít pouze u mnohem 
dražších modelů. Tyto projektory byly vytvořeny tak, 
aby dokázaly přinést profesionální prezentace do 
jakékoli kanceláře, proto jsou dostatečně lehké 
a přenosné, aby se daly snadno přemisťovat 
a instalovat ve všech místnostech.

Uživatelsky 
přívětivé Nízké TCO
Profesionální prezentace i bez odborného školení Vysoce kvalitní prezentační nástroj, který se vejde i do nižších 

rozpočtů

Jasný a sytý obraz té nejvyšší kvality
Tyto LCD projektory mají kontrastní poměr 10 000 : 1, který je 
zárukou úžasně jasného obrazu a živých barev, jež jsou základem 
pro svěží prezentace i kvalitní obraz v pohybu. Díky vstupnímu 
konektoru HDMI můžete snadno přehrávat audiovizuální obsah 
ve vysokém rozlišení ve špičkové kvalitě, kterou vám nabídne pouze 
světová jednička mezi výrobci projektorů.

Ekologicky šetrné
Projektory EB-S18/EB-X18/EB-W18/EB-X24 jsou vybaveny 
ekologicky šetrným nastavením, funkcí automatického stmívání 
lampy a časovačem vypnutí zvuku a obrazu. Všechny jsou navrženy 
tak, aby vám pomohly snížit množství spotřebované energie a 
ušetřily vám peníze.

Epson EB-S18, EB-X18, EB-W18, EB-X24

Tyto projektory jsou inteligentní, účinné a dokazují, že kterýkoli 
zaměstnanec může dosáhnout jasných, čistých prezentací, které 
upoutají pozornost publika.

Mnoho modelů lze rovněž připojit ke stolnímu vizualizéru Epson a promítat 
3D objekty v reálném čase bez nutnosti jejich skenování či použití PC.

Volitelně
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PŘÍSLUŠENSTVÍ

Každé prostředí je jiné, totéž platí i pro každou prezentaci, 
proto poskytujeme širokou nabídku příslušenství, které 
vyhoví přesně vašim konkrétním potřebám. Od filtrů, 
lamp, držáků pro montáž na strop po projekční plátna, 
objektivy a 3D brýle – svůj projektor si snadno doladíte 
tak, aby vyhovoval jakékoli konkrétní místnosti či publiku.

Objektivy projektorů Epson
Upravte si projektor pro pevnou instalaci pomocí doplňkových 
objektivů od společnosti Epson. K dispozici jsou v celé řadě 
projekčních poměrů, které vyhoví ideální velikosti projekční plochy 
a vzdálenosti projektoru, stejně jako velikosti projekčních prostor 
a vašemu rozpočtu tak, aby daly vzniknout té nejlepší možné 
kvalitě obrazu.

VELKÝ  
ZOOM

VYSOCE KVALITNÍ 
OPTIKA

SNADNÁ  
INSTALACE

Širokoúhlý objektiv pro zadní projekci
2,00 m

Objektiv se širokoúhlým zoomem
3,39–4,64 m

Objektiv pro střední 
vzdálenosti se zoomem

6,94–10,60 m

Standardní objektiv se zoomem
4,50–7,30 m

Objektiv pro střední 
vzdálenosti se zoomem 2
10,13–15,45 m Teleobjektiv se zoomem

15,07–21,17 m

1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 12 m 13 m 14 m 15 m 16 m 17 m 18 m 19 m 20 m 21 m
 

Modulární objektivy a projekční vzdálenosti (řada Epson EB-G6000) 100" projekční plocha 4:3 pro modely XGA
100" projekční plocha 16:10 pro modely WXGA
100" projekční plocha 16:10 pro modely WUXGA100" projekční plocha

1 m
Vzdálenost

2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 7 m 8 m 9 m 10 m 11 m 15 m

Objektiv pro zadní projekci (LR03)
XGA: 1,57 m
WXGA: 1,63 m
WUXGA: 1,63 m

Standardní (LS06)
XGA: 2,65–4,79 m
WXGA: 2,75–4,98 m
WUXGA: 2,75–4,98 m

Objektiv pro krátké projekční 
vzdálenosti (LU01)
XGA 1,33–1,60 m
WXGA 1,39–1,67 m
WUXGA 1,39–1,67 m

Objektiv pro střední  
vzdálenosti 1 (LM04)
XGA: 4,75–7,23 m
WXGA: 4,93–7,51 m
WUXGA: 4,93–7,51 m

Teleobjektiv (LL06)
XGA: 10,68–14,47 m

WXGA: 11,1–15,02 m
WUXGA: 11,1–15,02 m

Objektiv pro střední 
 vzdálenosti 2 (LM05)

XGA: 7,10–10,86 m
WXGA: 7,38–11,27 m

WUXGA: 7,38–11,27 m

Modulární objektivy a projekční vzdálenosti (řada Epson EB-Z0000)
Následují tabulky s projekční vzdáleností objektivů projektorů řady Epson EB-Z8000 při promítání na plochu  
o úhlopříčce 120" a poměru stran 16:10.  
Příklad: Projekční vzdálenost objektivů projektoru Epson EB-Z8450WU/EB-Z8455WU při promítání na plochu  
o úhlopříčce 120" a poměru stran 16:10.

120" projekční plocha
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Originální lampy Epson
Originální lampy Epson poskytují maximální jas obrazu (svítivost) a vynikající reprodukci barev – dva klíčové aspekty určující výkon a kvalitu 
projektoru. Tyto lampy podléhají při výrobě i dodávce přísným systémům kontroly kvality.

Použití neoriginální lampy v projektoru Epson může mít za následek snížení kvality obrazu a vést k nutnosti častějších výměn. Neoriginální 
lampy rovněž mohou narušit výkon produktu a dokonce způsobit bezpečnostní problémy, jako je přehřívání, na které se nevztahuje záruka.

USB vizualizér
ELPDC06

Stolní vizualizér
ELPDC11

Stolní optický vizualizér
ELPDC20

Projekční  
plátna

Klíč USB pro rychlé 
bezdrátové připojení

Interaktivní  
pera

Aktivní  
reproduktory

Vzduchový  
filtr

Sady pro montáž  
na strop 

Stropní  
tyč

Adaptér bezdrátové  
sítě LAN

Vysílač  
HDBase-TTM

Připojovací  
jednotka

Náhradní  
lampy

Aktivní 3D  
brýle

Polarizační brýle: 
Dospělé/dětské

17
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INTEGROVANÁ 
PODNIKOVÁ 
ŘEŠENÍ
Bez ohledu na velikost firmy nabízí společnost Epson 
celou řadu profesionálních řešení, která vám pomohou 
změnit způsob komunikace. Nikdy nepřestaneme 
tvrdě pracovat na vývoji nových technologií a nadále 
zůstaneme jedničkou na poli podnikových prezentací, 
skenování a tisku.
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50 % 600 dpi
rozlišení

Až o 50 % nižší náklady na 
tisk jedné stránky oproti 
konkurenčním laserovým 
tiskárnám.

Výkon a spolehlivost Skenery s vysokým rozlišením

Inkoustové tiskárny pro firmy
Naše multifunkční tiskárny řady 
WorkForce jsou ideální volbou pro 
jakýkoli druh podnikání, protože 
nabízí rychlý tisk dokumentů při 
nižších nákladech a spotřebě 
energie, než je tomu u konkurenčních 
laserových řešení. Další informace 
naleznete na webových stránkách: 
www.epson.cz/workforcepro

Firemní laserové tiskárny
Firemní laserové tiskárny Epson jsou 
zárukou výkonného tisku, který 
uspokojí potřeby celé řady typů 
podnikání. Podniky si mohou být 
jisté, že ať jde o klasické tiskárny či 
všestranná multifunkční zařízení 4 v 1, 
dostane se jim vysoké spolehlivosti 
a vynikající produktivity.

Firemní skenery
Od přenosných skenerů přes osobní 
stolní skenery ovládané jediným 
dotykem po velkoformátové modely, 
které převádí tištěné dokumenty 
a fotografie do vysoce kvalitních 
a přehledných digitálních archivů – 
skenery Epson firmám poskytují 
přesně to, co potřebují.

Na obrázku je model WorkForce Pro WP-4525 DNF Na obrázku je model AL-MX200 DNF Na obrázku je model WorkForce DS-6500N

–  Tisk, skenování, kopírování a fax
–  Modely A4 a originální A3+
–  Až o 50 % nižší náklady než u 

konkurenčních laserových řešení*5

–  Až o 80 % nižší spotřeba energie než 
u konkurenčních laserových řešení*5

–  Vysoká rychlost a vysoká kvalita
–  Pokročilé možnosti připojení 

a jednoduché ovládání
–  Automatický oboustranný tisk, 

velkokapacitní zásobníky papíru

–  Všestranná manipulace s papírem
–  Vysokorychlostní jednostranný 

a oboustranný tisk
–  Modely A4 a A3
–  Odolná a spolehlivá tiskárna 

s jednoduchou výměnou toneru
–  Připraveno pro práci v síti usnadňující 

integraci do systému
–  Špičkové celkové náklady na 

vlastnictví

–  Rychlé, spolehlivé a cenově výhodné
–  Velkokapacitní automatické podavače 

dokumentů
–  Spolehlivé a odolné
–  Snadné sdílení s flexibilitou práce v síti
–  Jednostranné a oboustranné 

skenování
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Společnost Epson usiluje o vývoj inovativních produktů vysoké kvality, které jsou spolehlivé, recyklovatelné a energeticky úsporné. 
Spotřebováváme méně zdrojů, čímž pomáháme zajišťovat lepší budoucnost nám všem.

*1  Průzkum provedla společnost FutureSource Consulting Limited v letech 2001 až 2012.
*2  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) změřený podle normy IDMS 15.4. Barevný jas se mění podle 
konkrétních podmínek používání. Další informace naleznete na webových stránkách www.epson.cz/clo.

*3  Platí pouze pro modely EB-G6800/EB-G6900WU.
*4  Aktivní radiofrekvenční 3D brýle od společnosti Epson jsou součástí iniciativy Full HD 3D Glasses Initiative, www.fullhd3dglasses.com.
*5  Další podrobnosti naleznete na webových stránkách www.epson.cz/workforcepro.

Android je ochranná známka společnosti Google Inc.
Wi-Fi je registrovanou ochrannou známkou společnosti Wi-Fi Alliance.
Nabízené typy záruky nejsou dostupné ve všech zemích. Obraťte se na místního zástupce společnosti Epson.
Další informace získáte v místní pobočce společnosti Epson nebo na adrese www.epson.cz.

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka  
Slavíčkova 1a  
638 00 Brno  
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technická podpora: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.


