
EB-2247U
FIŞĂ TEHNICĂ

Realizaţi prezentări Full HD perfecte cu această soluţie de afişare, care 
oferă o luminozitate de 4.200 de lumeni, conectivitate wireless şi 
duplicarea ecranului.

Modelul EB-2247U oferă o luminozitate excepţională, de 4.200 de lumeni, şi rezoluţie 
Full HD, este conceput pentru a afişa o imagine de dimensiuni scalabile de până la 300 
de inci, este echipat cu funcţia Gesture Presenter şi are mai multe opţiuni de 
conectivitate, precum cele două intrări HDMI şi caracteristica LAN wireless oferită ca 
echipare standard.

Calitate excepţională de afişare, de până la 300 de inci
Rezoluţia Full HD combinată cu tehnologia Epson 3LCD asigură conţinut de calitate 
superioară, cu culori mai vibrante şi imagini mai luminoase. Conectivitatea HDMI 
garantează prezentări mai clare şi mai bine definite, oferite cu o dimensiune scalabilă a 
imaginii, de până la 300 de inci.

Configurare simplă şi opţiuni multiple de conectivitate
Proiectorul EB-2247U oferă o gamă largă de opţiuni de conectivitate, inclusiv 
duplicarea ecranului, LAN wireless şi două intrări HDMI. Configurarea este, de 
asemenea, uşoară, datorită caracteristicilor precum pornirea automată, asistenţa la 
focalizare, corecţia trapezului şi încadrarea pe ecran - oferind prezentări rapid şi 
eficient. Compatibil cu software-ul iProjection1 pentru conectarea uşoară cu dispozitive 
mobile.

Ecran de pornire
Ecranul de pornire oferă acces rapid şi uşor la o serie de funcţii utile, cum ar fi alegerea 
de surse de conectare. Conexiunile wireless pot fi, de asemenea, realizate cu uşurinţă 
cu ajutorul informaţiilor de pe ecran.

Flexibilitate cu valoare adăugată
Software-ul de proiecţie de pe mai multe PC-uri oferit împreună cu EB-2247U face 
posibile conectarea a până la 50 de computere şi împărţirea ecranului - oferind un 
raport calitate-preţ superior şi o flexibilitate îmbunătăţită în comparaţie cu afişajele cu 
ecran plat.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Afişaj de până la 300 de inci şi calitate 
excelentă
Rezoluţie Full HD cu tehnologia Epson 3LCD
Fiţi profesionişti
Luminozitate de 4.200 de lumeni
Opţiuni extinse de conectivitate
Include LAN wireless, duplicarea ecranului 
şi două intrări HDMI
Interacţiune flexibilă
Ecran împărţit şi proiecţie de pe mai multe 
PC-uri
Durată lungă de viaţă a lămpii
Până la 12.000 de ore în modul economic



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Sistem de proiecţie Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide
Panou LCD 0,67 inchi cu D10

IMAGINE
Luminozitate culor 4.200 Lumen- 2.410 Lumen (economic) în conformitate cu IDMS15.4
Luminozitate albă 4.200 Lumen - 2.410 Lumen (economic) în conformitate cu ISO 21118:2012
Rezoluţie WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
High Definition Full HD
Raport de aspect 16:10
Raport contrast 15.000 : 1
Sursa de lumină Lampă
Lampă 230 L, 5.500 h Viaţă utilă, 12.000 h Viaţă utilă (în modul economisire energie)
Corecţie Keystone Automat vertical: ± 30 °, Automat orizontal ± 30 °
Modificare video 10 Bits
Frecvenţă de generare a 
imaginii 2D pe verticală

200 Hz - 240 Hz

Reproducerea culorilor până la 1,07 miliarde culori

OPTICĂ
Raport proiecţie 1,39 - 2,23:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,6
Obiectiv Optic
Dimensiuni proiecţie 30 inci - 300 inci
Unghi larg distanţă proiecţie 1,5 m ( 45 inchi ecran)
Distanţă proiecţie tele 8,9 m ( 260 inchi ecran)
Numărul F al lentilei de 
proiecţie

1,5 - 2

Distanţă focală 23 mm - 38,4 mm
Focus Manual
Decalaj 26,9 : 1

CONECTIVITATE
Funcţiune Display USB 3 în 1: fotografie / mouse / sunet
Conexiuni USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, RS-232C, Interfaţă Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Interfaţă 

Gigabit Ethernet, Intrare VGA (2x), Ieşire VGA, Intrare HDMI (2x), Intrare semnal compus, Intrare 
RGB (2x), Ieşire RGB, MHL, Ieşire audio mini-jack stereo, Intrare audio mini-jack stereo (2x), 
Miracast, LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac wireless (WiFi 5)

Conexiune smartphone Ad-hoc/Infrastructură

CARACTERISTICI AVANSATE
Securitate Protecţie Kensington, Bară de siguranţă, Blocaj panou de comandă, Protecţie parolă, Lacăt, 

Blocare unitate LAN wireless, Securitate LAN wireless, Protecţie prin parolă
Moduri color 2D Dinamic, Cinema, Prezentare, sRGB, Tablă neagră
Caracteristici Buton „AV mute”, Pornire automată, Selecţie automată a intrării, Corecţie trapez automată, Difuzor 

integrat, Compatibil cu CEC, Pornire/oprire directă, Compatibil cu cameră documente, Îngheţare 
imagine, Vizualizator JPEG, Durată lungă de viaţă a lămpii, Interfaţă audio/video MHL, 
Administrare reţea, Funcţie de copiere OSD, Fără PC, Aplicaţie de proiecţie pentru Chromebook, 
Quick Corner, Screen Mirroring/Duplicarea ecranului, Expunere de diapozitive, Funcţie ecran 
partajat, Posibilitate de conectare în reţea LAN wireless, Aplicaţia iProjection

Mod color Tablă, Dinamic, Fotografie, Prezentare, sRGB, DICOM SIM
Projector control via: AMX, Crestron (rețea), Control4

EB-2247U

VOLUM DE LIVRAT

Cablu VGA
Cablu alimentare
Telecomandă incl. baterii
Software (CD)
Manual de utilizare (CD-ROM)
Unitate WLAN
Warranty card
Aparat principal



SPECIFICAŢII PRODUS

GENERAL
Consum de energie 331 Waţi, 227 Waţi (economic), 2 Waţi (în Standby)
Tensiune de alimentare AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs 309 x 282 x 90 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 3,2 kg
Nivel de zgomot Normal: 37 dB (A) - Economic: 29 dB (A)
Temperatură Funcţionare 5° C - 35° C, Depozitare -10° C - 60° C
Umiditate a aerului Funcţionare 20% - 80%, Depozitare 10% - 90%

Dacă videoproiectorul este suspendat pe tavan sau montat pe perete și instalat într-un mediu cu 
mult fum de ulei încins sau în spații cu substanțe uleioase și chimicale volatile, în locuri cu mult 
fum sau cu baloane de săpun pentru ,,punerea în scenă'' a evenimentelor ori undeva unde sunt 
arse frecvent esențe aromatice, aceasta ar putea periclita integritatea materială a unor 
componente ale produselor noastre, care în timp ar deveni susceptibile la deteriorare, până la 
eventuala lor desprindere din tavan sau din locurile în care sunt fixate. 

Dacă sunteți îngrijorat cu privire la mediul în care este instalat videoproiectorul dumneavoastră 
sau dacă aveți orice alte nelămuriri, vă rugăm să contactați departamentul nostru de suport tehnic, 
de la care veți primi asistență.

Software încorporat Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
Opţiuni Geantă de transport flexibilă
Difuzor 16 Waţi
Tip încăpere/utilizare Sală de conferințe, Sală de conferințe mare/amfiteatru
Poziționare Montare pe tavan, Desktop
Color Alb
Certificat TCO Da

ALTELE
Garanţie 60 Luni Retur în service, Lampă: 60 Luni sau 1.000 h

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei
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ACCESORII OPŢIONALE

ELPLP96
V13H010L96
Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
ELPSP02
V12H467040
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11H881040

Cod de bare 8715946642727

Ţară de origine Filipine

Mărime palet 6 Bucăţi

EB-2247U

1.  - Necesită aplicaţia iProjection şi o conexiune la internet
– compatibilă doar cu dispozitivele iOS, Android şi Google
Chromebook şi se pot aplica limitări pentru partajarea de
fişiere.

Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi. 
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.
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