
EB-530
FIŞĂ TEHNICĂ

Acest proiector versatil este ideal pentru realizarea de prezentări de 
calitate superioară în săli de curs şi săli de conferinţe mici

EB-530 furnizează imagini de calitate superioară şi oferă standard o serie de 
caracteristici suplimentare astfel încât raportul calitate-preţ să fie mai bun pentru 
utilizatori. Fiind ideal pentru săli de curs sau săli de conferinţe mici, acest proiector 
poate fi montat pe perete sau pe tavan sau poate fi amplasat pe o masă din apropierea 
peretelui pentru a elibera mai mult spaţiu de lucru. 

Imagine de înaltă calitate

În combinaţie cu tehnologia noastră 3LCD EB-530 furnizează imagini strălucitoare de 
calitate superioară cu o precizie mai mare a culorilor. Imaginea poate fi vizualizată 
uniform chiar şi în încăperile luminoase, datorită luminozităţii pe alb şi pe culoare de 
acelaşi nivel. Detaliile imaginilor sunt clare datorită raportului de contrast superior, iar 
noul nostru obiectiv pentru distanţe scurte permite furnizarea unor imagini mai bine 
definite şi a unei focalizări îmbunătăţite.

Raport mai bun calitate-preţ

Lampa din EB-530 are acum o durată de viaţă de până la 10.000 ore în modul eco. 
Proiectorul economiseşte energie chiar şi în timpul prezentărilor prin reglarea automată 
a luminozităţii, în funcţie de conţinut. Funcţia de oprire A/V întrerupe prezentarea şi 
reduce intensitatea luminoasă a lămpii cu 70 % pentru a conserva energia în timp ce 
proiectorul nu este utilizat. Difuzorul integrat de 16 W al proiectorului permite 
conţinutului audio să fie redat direct prin intermediul proiectorului, fără să fie nevoie de 
difuzoare externe. Intrarea pentru microfon transformă proiectorul în sistem PA, ceea 
ce înseamnă că cei care realizează prezentările pot fi auziţi cu uşurinţă în mediul sălilor 
de curs. 

Uşor de instalat şi de utilizat

EB-530 beneficiază de corecţia trapezului atât pe orizontală, cât şi pe verticală, pentru 
a obţine o imagine formată perfect şi pentru a evita distorsionările. Atunci când 
configuraţi mai multe proiectoare, setările OSD pot fi copiate de pe un proiector pe 
numeroase alte proiectoare, astfel că nu este necesar să configuraţi proiectoarele în 
mod individual. Software-ul de proiecţie pentru PC-uri multiple permite afişarea 
simultană a conţinutului de pe patru dispozitive, inclusiv de pe PC-uri, tablete şi 
telefoane smartphone.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Calitate excepţională a imaginii
Tehnologia Epson 3LCD afişează imagini 
mai luminoase şi culori mai precise
Luminozitate pe alb şi pe culoare de 
acelaşi nivel
Imaginea proiectată poate fi vizionată cu 
claritate chiar şi în încăperi luminoase
Detalii mai clare
Raport de contrast sporit, de 16000:1
Durata mai lungă de viaţă a lămpii reduce 
costurile totale de exploatare
10.000 ore în modul eco / 5.000 ore în 
modul normal
Opţiuni flexibile de instalare
Corecţie trapez pe orizontală şi pe verticală 
pentru poziţionare descentrată şi neuniformă



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Sistem de proiecţie Tehnologie 3LCD
Panou LCD 0,55 inchi cu MLA (D8)

IMAGINE
Luminozitate culor 3.200 Lumen- 1.800 Lumen (economic)
Luminozitate albă 3.200 Lumen - 1.800 Lumen (economic) în conformitate cu ISO 21118:2012
Rezoluţie XGA, 1024 x 768, 4:3
Raport contrast 16.000 : 1
Lampă 215 L, 5.000 h Viaţă utilă, 10.000 h Viaţă utilă (în modul economisire energie)
Corecţie Keystone Manual vertical: ± 15 °, Manual orizontal ± 15 °
Reproducerea culorilor Până la 1,07 miliarde culori
Raport de aspect 4:3

OPTICĂ
Raport proiecţie 0,55:1
Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35
Dimensiuni proiecţie 50 inci - 108 inci
Unghi larg distanţă proiecţie 0,5 m ( 50 inchi ecran)
Distanţă proiecţie tele 1,3 m ( 108 inchi ecran)
Numărul F al lentilei de 
proiecţie

1,6

Distanţă focală 6,4 mm
Focus Manual
Decalaj 9,51 : 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), LAN wireless 

IEEE 802.11 b/g/n (opţional), Intrare VGA (2x), Ieşire VGA, Intrare HDMI, Intrare semnal compus, 
Intrare componentă (2x), Intrare S-Video, Ieşire audio mini-jack stereo, Intrare audio mini-jack 
stereo (2x), intrare pentru microfon, Intrare audio Cinch

Conexiune smartphone Ad-hoc/Infrastructură

CARACTERISTICI AVANSATE
Securitate Protecţie Kensington, Bară de siguranţă, Blocare unitate LAN wireless, Securitate LAN wireless, 

Protecţie prin parolă
Caracteristici Difuzor integrat, Siglă personalizată utilizator, Zoom digital, Control dinamic lampă, Corecţie trapez 

pe orizontală şi pe verticală, Durată lungă de viaţă a lămpii, Intrare pentru microfon, Posibilitate de 
conectare în reţea LAN wireless

Interactivitate Nu
Mod color Tablă, Dinamic, Prezentare, sRGB, Teatru

GENERAL
Consum de energie 298 Waţi, 221 Waţi (economic), 0,28 Waţi (în Standby)
Dimensiuni produs 344 x 315 x 94 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 3,7 kg
Nivel de zgomot Normal: 37 dB (A) - Economic: 29 dB (A)
Software încorporat Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Difuzor 16 Waţi

ALTELE
Garanţie 24 Luni Retur în service, Lampă: 12 Luni sau 1.000 h

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

EB-530

VOLUM DE LIVRAT

Cablu VGA
Aparat principal
Cablu alimentare
Telecomandă incl. baterii
Ghid introductiv
Software (CD)
Instrucţiuni de folosire (CD)



ACCESORII OPŢIONALE

Air Filter - ELPAF47
V13H134A47
Wall Mount - ELPMB45
V12H706040
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
Soft Carry Case - ELPKS66 - EB-52x/53x series
V12H001K66

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11H673040

Cod de bare 8715946541488

Bucăţi 1 Unităţi

Ţară de origine China

Mărime palet 40 Bucăţi

EB-530

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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