
EB-L400U
FIŞĂ TEHNICĂ

Proiector cu laser entry-level, economic, cu rezoluţie WUXGA clară de 
4.500 de lumeni, ideal pentru înlocuirea proiectoarelor cu lămpi 
existente.

EB-L400U este un proiector cu laser entry-level, ideal pentru înlocuirea modelelor cu 
lămpi existente din sălile de şedinţe şi sălile de curs. Oferă luminozitate de 4.500 
lumeni, rezoluţie WUXGA detaliată şi o gamă de opţiuni de conectivitate utile.

Performanţă laser economică
EB-L400U oferă o luminozitate impresionantă de 4.500 de lumeni şi rezoluţie Full HD 
WUXGA la un preţ economic, ceea ce înseamnă că puteţi avansa la performanţa şi 
fiabilitatea laser fără a plăti pentru calitatea premium. Calitatea ireproşabilă a imaginii şi 
luminozitatea ridicată pe alb şi pe culoare oferă impact prezentărilor dumneavoastră, 
chiar şi în încăperi foarte luminoase.

Fiabil şi durabil
EB-L400U se bazează pe tehnologia laser Epson consacrată, care oferă o fiabilitate de 
tip „configuraţi şi uitaţi” pentru ca întreţinerea să fie redusă la minimum. Proiectorul are 
o garanţie de cinci ani sau 12.000 de ore.

Instalare simplă şi flexibilă
Carcasa mai mică şi mai uşoară decât produsele cu luminozitate similară¹ facilitează 
înlocuirea unităţilor existente cu EB-L400U, iar tehnologia laser înseamnă că aceste 
proiectoare pot fi montate în orice unghi şi pot proiecta din orice unghi, ceea ce le 
transformă în opţiunea ideală pentru orice scenariu.

Design nou elegant
EB-L400U va arăta perfect chiar şi în noile mediile extrem de pretenţioase datorită 
designului nou şi modern al carcasei.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Luminozitate de 4.500 de lumeni
Imagini clare şi culori luminoase, chiar şi în 
încăperi iluminate puternic
Rezoluţie WUXGA
Imagini Full HD clare pentru o lizibilitate 
excelentă
Instalare simplă, flexibilă
Carcasa mai mică şi mai uşoară facilitează 
instalarea
Fiabilitate de lungă durată
Tehnologie Epson durabilă susţinută de o 
garanţie de cinci ani sau de 12.000 de ore
Opţiuni de conectivitate flexibile
Inclusiv două conexiuni HDMI, USB şi LAN 
pentru o integrare uşoară



ACCESORII OPŢIONALE

Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11H907040

Cod de bare 8715946661629

Ţară de origine China

Mărime palet 2 Bucăţi

EB-L400U

VOLUM DE LIVRAT

Cablu VGA
Aparat principal
Cablu alimentare
Telecomandă incl. baterii
Manual de utilizare (CD-ROM)
Ghid de pornire rapidă

1.  Din noiembrie 2017.
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Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.
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