
EB-W06
FIŞĂ TEHNICĂ

Indiferent dacă este folosit acasă sau la birou, acest proiector WXGA 
uşor de folosit, de 3.700 de lumeni şi cu Wi-Fi opţional, poate afişa 
imagini cu o dimensiune de 320 de inci.

Apreciaţi experienţa cinematografică, dar aveţi nevoie şi de un proiector care să ofere 
prezentări excepţionale? Acest proiector cu o luminozitate de 3.700 de lumeni şi 
tehnologie 3LCD este dotat cu toate instrumentele necesare. Proiectat pentru a fi 
portabil, este uşor de transportat şi configurat. Este, de asemenea, foarte competitiv, cu 
o gamă fantastică de funcţii şi o durată mare de funcţionare a lămpii, care garantează 
18 ani de divertisment 1.

Cu cât imaginea este mai mare, cu atât mai bine
Indiferent dacă urmăriţi filmul dvs. preferat sau susţineţi o prezentare, acest proiector 
poate oferi imagini cu o dimensiune impresionantă de 320 de inci. Calitatea este, de 
asemenea, excelentă, datorită tehnologiei 3LCD, care face imaginea de până la trei ori 
mai luminoasă comparativ cu produsele oferite de concurenţi¹. Pe lângă culorile vii şi 
luminoase, raportul de contrast de 16.000:1 reuşeşte să creeze umbre bine definite şi 
nuanţe de negru intense. Cu siguranţă veţi atrage atenţia tuturor, de la membrii familiei 
la prieteni, parteneri de afaceri şi clienţi.

Imagini luminoase şi de înaltă calitate
Chiar şi în încăperile cu multă lumină, acest proiector WXGA puternic, dar accesibil, 
reproduce imagini luminoase şi colorate, cu detalii precise. Acest lucru este posibil 
datorită tehnologiei 3LCD, care oferă o luminozitate pe alb de 3.700 de lumeni, la fel de 
ridicată precum cea pe culoare.

Soluţie de lungă durată
Căutaţi o soluţie de proiecţie simplă, accesibilă şi eficientă pe termen lung? Durată de 
viaţă lungă a sursei de lumină oferită de acest model permite până la18 ani de 
divertisment². 

Configurare fără probleme
Acesta este un proiector creat ţinând cont de portabilitate şi de posibilitatea unei 
configurări rapide. Poziţionaţi imaginea cu ajutorul caracteristicii de corecţie a 
trapezului şi accesaţi conţinut în mod simplu prin intermediul intrărilor HDMI. Adaptorul 
ELPAP10 opţional oferă conectivitate Wi-Fi care vă permite să partajaţi conţinut de pe 
un dispozitiv inteligent cu ajutorul aplicaţiei iProjection.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Creaţi o experienţă cinematografică
Captaţi atenţia tuturor cu orice tip de 
conţinut, de la filme până la prezentări
Imagini luminoase chiar şi în prezenţa 
luminii ambientale
Luminozitate pe alb şi pe culoare la fel de 
mare, de 3.700 de lumeni
Echipament accesibil, de înaltă 
tehnologie
Bucuraţi-vă de acest proiector WXGA
Soluţie de lungă durată
18 ani de divertisment²
Portabil şi uşor de configurat
Geantă de transport şi cursor de corecţie a 
trapezului pentru aliniere uşoară



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Sistem de proiecţie Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide
Panou LCD 0,59 inchi cu C2 Fine

IMAGINE
Luminozitate culor 3.700 Lumen- 2.400 Lumen (economic) în conformitate cu IDMS15.4
Luminozitate albă 3.700 Lumen - 2.400 Lumen (economic) în conformitate cu ISO 21118:2012
Rezoluţie WXGA, 1280 x 800, 16:10
Raport contrast 16.000 : 1
Lampă UHE, 210 L, 6.000 h Viaţă utilă, 12.000 h Viaţă utilă (în modul economisire energie)
Corecţie Keystone Automat vertical: ± 30 °, Manual orizontal ± 30 °
Reproducerea culorilor până la 1,07 miliarde culori
High Definition HD ready
Raport de aspect 16:10

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 2 în 1: fotografie / mouse
Conexiuni USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, Intrare VGA, Intrare HDMI, Intrare semnal compus, Intrare audio 

Cinch, LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4) (opţional)
Conexiune smartphone Ad-hoc/Infrastructură

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

prin parolă
3D Nu
Caracteristici Buton „AV mute”, Căutare automată a sursei, Difuzor integrat, Corecţie trapez pe orizontală şi pe 

verticală, Durată lungă de viaţă a lămpii, Quick Corner, Funcţie ecran partajat
Mod color Tablă, Cinematograf, Dinamic, Prezentare, sRGB

GENERAL
Consum de energie 327 Waţi, 225 Waţi (economic), 0,3 Waţi (în Standby), On mode power consumption as defined in 

JBMS-84 286 Waţi
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)
Software încorporat Content DIY App, iProjection, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool
Difuzor 2 Waţi
Tip încăpere/utilizare Home Office, Home Photo, Streaming, Televiziune și receivere TV
Poziționare Montare pe tavan, Desktop
Color Alb

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

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

EB-W06

VOLUM DE LIVRAT

Cablu VGA
Aparat principal
Cablu alimentare
Ghid de pornire rapidă
Telecomandă incl. baterii
Warranty card
Instrucţiuni de folosire (CD)



ACCESORII OPŢIONALE

Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)
V13H010L97
Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11
V12H005A01
Air Filter - ELPAF32
V13H134A32

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11H973040

Cod de bare 8715946680569

Ţară de origine Filipine

EB-W06

1.  Luminozitatea pe culoare în cel mai luminos mod, măsurată
de un laborator terţă parte, în conformitate cu IDMS 15.4.
Luminozitatea pe culoare va varia în funcţie de condiţiile de
utilizare. Cele mai bine vândute proiectoare 3LCD de la Epson
versus cele mai bine vândute proiectoare cu 1 cip DLP pe baza
datelor NDP din perioada mai 2017 – aprilie 2018.
2.  Pe baza vizionării zilnice a unui film cu o durată medie
de 1 oră şi 45 de minute, cu lampa setată în modul economic.
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