
EB-W42
FIŞĂ TEHNICĂ

Acest echipament cu rezoluţie WXGA poate fi poziţionat aproape 
oriunde pentru a oferi ani întregi de prezentări neîntrerupte pe un ecran 
mare, scalabil.

Elegantul model EB-W42 este ideal atât pentru acasă, cât şi pentru birou, pentru 
realizarea de prezentări clare şi bine definite, afişarea de conţinut video şi multe altele. 
Bucuraţi-vă de un afişaj HD-Ready cu o luminozitate mare, pentru o vizibilitate ridicată 
a oricărui tip de conţinut. Tehnologia fiabilă oferă siguranţă, cu intervenţii reduse asupra 
produsului şi mentenanţă minimă.

Conţinut luminos, vibrant, pe un ecran scalabil mare
Vizualizaţi conţinutul cum nu aţi mai făcut-o vreodată şi observaţi chiar şi cele mai fine 
detalii, cu imagini, clare, bine definite, pe un ecran de până la 320 de inci. Combinaţia 
de luminozitate ridicată, raport de contrast mare, de 15.000:1, şi redare HD Ready a 
conţinutului oferă o calitate superioară a imaginii şi o experienţă de vizualizare care nu 
solicită ochii, chiar şi în condiţii de intensitate mare a luminii ambientale.

Ani întregi de conferinţe neîntrerupte
Cu o durată de viaţă a lămpii şi un ciclu de întreţinere a filtrului de aer de 10.000 de ore 
în modul ecologic, utilizatorii nu vor trebui să îşi facă griji în legătură cu mentenanţa 
timp de până la 5 ani1. 

Flexibilitate la instalare şi poziţionare
Corecţia automată a trapezului pe verticală şi orizontală oferă o flexibilitate superioară 
în ceea ce priveşte poziţionarea în încăpere a unui proiector, pentru a se obţine imagini 
fără distorsionări, iar zoomul optic larg aduce un plus de flexibilitate.

Conectivitate flexibilă pentru partajare superioară
Caracteristica Wi-Fi integrată permite accesul uşor şi intuitiv la proiector de pe 
dispozitive inteligente compatibile, cu ajutorul aplicaţiei iProjection2. Afişaţi conţinut 
având, în acelaşi timp, libertate de mişcare şi capacitatea de a interacţiona cu 
audienţa. Capacitatea de împărţire a ecranului permite afişarea simultană de conţinut 
de pe mai multe dispozitive, fără să fie necesare două echipamente de afişare.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Imagini HD Ready luminoase
Tehnologie 3LCD şi luminozitate pe alb şi pe 
culoare la acelaşi nivel înalt
Raport de contrast de 15.000:1
Nuanţe profunde şi bogate de negru şi 
umbre dense
Conectivitate wireless
Wi-Fi integrat
Cost total de exploatare redus
Durata de viaţă a lămpii şi filtrului de 10.000 
ore
Control versatil şi flexibil
Proiectaţi de pe surse diferite prin 
intermediul conectivităţii mobile şi intrării 
HDMI



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Sistem de proiecţie Tehnologie 3LCD
Panou LCD 0,59 inchi cu MLA (D9)

IMAGINE
Luminozitate culor 3.600 Lumen- 2.235 Lumen (economic) în conformitate cu IDMS15.4
Luminozitate albă 3.600 Lumen - 2.235 Lumen (economic) în conformitate cu ISO 21118:2012
Rezoluţie WXGA, 1280 x 800, 16:10
High Definition HD ready
Raport de aspect 16:10
Raport contrast 15.000 : 1
Sursa de lumină Lampă
Lampă UHE, 210 L, 6.000 h Viaţă utilă, 10.000 h Viaţă utilă (în modul economisire energie)
Corecţie Keystone Automat vertical: ± 30 °, Manual orizontal ± 30 °
Modificare video 10 Bits
Frecvenţă de generare a 
imaginii 2D pe verticală

100 Hz - 120 Hz

Reproducerea culorilor până la 1,07 miliarde culori

OPTICĂ
Raport proiecţie 1,30 - 1,56:1
Zoom Manual, Factor: 1,2
Dimensiuni proiecţie 33 inci - 320 inci
Distanţă de proiecţie Wide/Tele 1,68 m - 2,02 m ( 60 inchi ecran
Numărul F al lentilei de 
proiecţie

1,49 - 1,72

Distanţă focală 16,9 mm - 20,28 mm
Focus Manual
Decalaj 10 : 1

CONECTIVITATE
Funcţiune Display USB 3 în 1: fotografie / mouse / sunet
Conexiuni USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Intrare VGA, Intrare HDMI, 

Intrare semnal compus, MHL, Intrare audio Cinch
Conexiune smartphone Ad-hoc/Infrastructură

CARACTERISTICI AVANSATE
Securitate Protecţie Kensington, Lacăt, Orificiu pentru cablul de securitate, Securitate LAN wireless, Protecţie 

prin parolă
Moduri color 2D Dinamic, Cinema, Prezentare, sRGB, Tablă neagră
Caracteristici Buton „AV mute”, Difuzor integrat, Pornire/oprire directă, Compatibil cu cameră documente, 

Corecţie trapez pe orizontală şi pe verticală, Durată lungă de viaţă a lămpii, Interfaţă audio/video 
MHL, Proiectare în reţea, Fără PC, Funcţie ecran partajat, Posibilitate de conectare în reţea LAN 
wireless, Configurare iProjecton în funcţie de codul QR

Mod color Tablă, Cinematograf, Dinamic, Prezentare, sRGB

EB-W42

VOLUM DE LIVRAT

Cablu VGA
Aparat principal
Cablu alimentare
Telecomandă incl. baterii
Set de manuale de utilizare
Documente de garanţie
Geantă de transport



SPECIFICAŢII PRODUS

GENERAL
Consum de energie 282 Waţi, 203 Waţi (economic), 0,2 Waţi (în Standby)
Tensiune de alimentare AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Dimensiuni produs 302 x 237 x 82 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 2,5 kg
Nivel de zgomot Normal: 37 dB (A) - Economic: 28 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 EasyMP Monitor, iProjection, EasyMP Network Projection
Opţiuni Cameră pentru documente
Difuzor 2 Waţi
Tip încăpere/utilizare Sală de conferințe, Spații portabile/Huddle, Spațiu de colaborare/sală de curs
Poziționare Montare pe tavan, Desktop
Color Alb/Negru
Certificat TCO For further information relating to TCO Certified please visit 

https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

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

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

EB-W42

VOLUM DE LIVRAT

Cablu VGA
Aparat principal
Cablu alimentare
Telecomandă incl. baterii
Set de manuale de utilizare
Documente de garanţie
Geantă de transport



ACCESORII OPŢIONALE

Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 series
V12H001K69
ELPLP96
V13H010L96
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11H845040

Cod de bare 8715946639598

Ţară de origine Filipine

Mărime palet 6 Bucăţi

EB-W42

1.  În baza a opt ore de utilizare pe zi, cinci zile pe săptămână.
2.  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.

EPSON Europe B.V., Romania Office 
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter 
Sector 5, 050688 Bucuresti 
Telefon: +40 21 402 5024 
Fax: +40 21 402 5020 
www.epson.ro


