
EB-G7900U
FIŞĂ TEHNICĂ

Fiind uşor de configurat şi având cerinţe reduse de întreţinere, acest 
proiector WUXGA instalabil de 7.000 lumeni redă imagini luminoase, 
culori vibrante şi detalii la calitate 4K

Fiind ideal pentru prezentări cu aspect profesional în diferite spaţii mari, EB-G7900U 
creează imagini cu culori bogate şi vibrante, datorită tehnologiei 3LCD de la Epson şi 
luminozităţii pe alb şi pe culoare la acelaşi nivel înalt. Beneficiind de o instalare flexibilă 
şi de un nivel redus de întreţinere, acest proiector cu amplificare 4K oferă o soluţie 
foarte comodă pentru scenarii în care proiecţiile de calitate superioară sunt absolut 
necesare. 

Calitate superioară a imaginii
Asiguraţi o calitate superbă şi cele mai bune prezentări, prin intermediul acestui 
puternic proiector instalabil destinat spaţiilor mari. Datorită echipării cu tehnologia 
Epson 3LCD şi luminozităţii pe alb şi pe culoare la acelaşi nivel înalt, imaginile la 
rezoluţie WUXGA sunt vibrante şi luminoase, chiar şi în lumină diurnă, beneficiind de o 
luminozitate de 7.000 lumeni. Pentru o experienţă de vizualizare de nivel superior, 
proiectorul este echipat cu amplificare 4K, care conferă imaginilor claritate şi detalii 
excepţionale. 
Poziţionare uşoară
Datorită unei noi game de obiective motorizate, inclusiv unul opţional pentru distanţe 
ultrascurte (UST), şi deplasării pe verticală şi orizontală a obiectivului, proiectorul 
beneficiază de o flexibilitate autentică de 360° la instalare, ceea ce îi permite să fie 
amplasat aproape oriunde. 
Configurare rapidă
Începeţi imediat utilizarea, datorită unei funcţii de memorare pentru obiectiv, care 
stochează setările proiectorului, precum poziţia imaginii, focalizarea şi nivelul de zoom, 
pentru acces rapid atunci când proiectaţi imagini cu rapoarte de aspect diferite sau 
dacă utilizaţi obiective diferite. Ecranul împărţit permite proiectarea de conţinut din două 
surse, iar modul portret este posibil fără schimbarea lămpii. Pentru integrarea într-o 
gamă largă de sisteme, sunt incluse intrări HDMI, HDBaseT, DVI-D şi video 
componentă. 

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Calitate superioară a imaginii
Tehnologie 3LCD; balans alb superior; 
echivalare mai bună a culorilor
Imagini HD cu amplificare 4K
Claritate şi detalii excepţionale pentru un 
efect 4K real
Instalare flexibilă la 360°
Flexibilitate reală fără distorsionări sau 
pierderi de luminozitate
Funcţie de memorie pentru obiectiv
Memorează setările proiectorului, precum 
poziţia imaginii, focalizarea şi nivelul de 
zoom
Proiecţie în modul portret
Comutaţi modul fără să schimbaţi lampa



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Sistem de proiecţie Tehnologie 3LCD
Panou LCD 0,76 inchi cu C2 Fine

IMAGINE
Luminozitate culor 7.000 Lumen- 5.600 Lumen (economic) în conformitate cu IDMS15.4
Luminozitate albă 7.000 Lumen - 5.600 Lumen (economic) în conformitate cu ISO 21118:2012
Luminozitate pe culoare în 
mod portret

5.600 lm

Luminozitate pe alb în mod 
portret

5.600 lm

Rezoluţie WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
High Definition Îmbunătăţire 4K
Raport de aspect 16:10
Raport contrast 50.000 : 1
Native Contrast 2.000 : 1
Lampă 400 L, 3.000 h Viaţă utilă, 4.000 h Viaţă utilă (în modul economisire energie)
Lampă (mod portret) 400 Waţi, 2.000 Ore Durability
Corecţie Keystone Manual vertical: ± 45 °, Manual orizontal ± 30 °
Modificare video 10 Bits
Reproducerea culorilor până la 1,07 miliarde culori

OPTICĂ
Raport proiecţie 1,44 - 2,33:1
Zoom Motorized, Factor: 1 - 1,6
Lens Shift Motorizat - Vertical ± 67 %, orizontal ± 30 %
Lens position memory 10 positions
Dimensiuni proiecţie 50 inci - 300 inci
Unghi larg distanţă proiecţie 1,5 m - 9,4 m ( 50 inchi ecran)
Distanţă proiecţie tele 2,5 m - 15,1 m ( 50 inchi ecran)
Numărul F al lentilei de 
proiecţie

1,7 - 2,3

Distanţă focală 24 mm - 38,2 mm
Focus Motorizat
Interchangeable Lens Da

CONECTIVITATE
Conexiuni USB 2.0 tip A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Interfaţă Ethernet (100 Base-TX/10 Base-

T), LAN wireless IEEE 802.11a/b/g/n (opţional), Intrare VGA, Ieşire VGA, Intrare DVI, Intrare BNC, 
HDBaseT, Ieşire audio mini-jack stereo, Intrare audio mini-jack stereo (3x), HDMI (HDCP 2.2)

CARACTERISTICI AVANSATE
Securitate Protecţie Kensington, Blocaj panou de comandă, Protecţie prin parolă
Caracteristici Îmbunătăţire 4K, Difuzor integrat, Compatibil cu cameră documente, Memorie poziţie obiectiv
Mod color Cinematograf, Dinamic, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Projector control via: AMX, Crestron (rețea), Control4

GENERAL
Consum de energie 572 Waţi, 477 Waţi (economic), 0,3 Waţi (în Standby)
Tensiune de alimentare AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs 525 x 472 x 189 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 12,7 kg
Nivel de zgomot Normal: 39 dB (A) - Economic: 31 dB (A) (4K enhancement OFF)
Temperatură 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.

Opţiuni Cameră pentru documente, Stick USB pentru conectare rapidă wireless, Unitate LAN wireless
Color Alb

ALTELE
Garanţie 36 Luni Retur în service sau 20.000 h, Lampă: 12 Luni sau 1.000 h

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

EB-G7900U

VOLUM DE LIVRAT

Protecţie cablu
Cablu VGA
Capac obiectiv
Telecomandă incl. baterii
Set de manuale de utilizare
Cablu alimentare



ACCESORII OPŢIONALE

Air Filter - ELPAF30
V13H134A30
ELPLP93
V13H010L93
Ceiling Mount - ELPMB47 Low EB-G7000/L1000
V12H802010
Ceiling Mount - ELPMB48 High EB-G7000/L1000
V12H803010
3D Polarizer - ELPPL01
V12H618A01
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14

OPTIONAL LENSES

Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
Lens - ELPLX01 - UST lens G7000 series & L1100,1200,1300,1400/5U
V12H004X01
Lens - ELPLU03 - G7000 & L1000 Series ST off axis 1
V12H004U03
Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series
V12H004M08
Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F
Lens - ELPLX01W - UST lens G7000 series & L1100,1200,1300,1400/5U
V12H004Y01

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11H749040

Cod de bare 8715946612119

Ţară de origine China

Mărime palet 2 Bucăţi

EB-G7900U

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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