
EB-L510U
DATU LAPA

Daudzpusīgs pamata līmeņa lāzerprojektors ar 5000 lūmenu WUXGA 
veiktspēju — ideāli piemērots esošo lampu projektoru aizstāšanai.

EB-L510U ir pamata līmeņa lāzerprojektors, kas ir ideāli piemērots esošo lampu 
projektoru aizstāšanai sapulču telpās un izglītības iestādēs. Tas nodrošina izcilu 5000 
lūmenu spilgtumu, Full HD WUXGA izšķirtspēju un dažādas lieliskas funkcijas, tostarp 
HDBaseT, HDMI savienojumu un lēcas pārvietošanu.

Ekonomiski izdevīgs lāzerprojektors
EB-L510U nodrošina iespaidīgu 5000 lūmenu spilgtumu un WUXGA Full HD 
izšķirtspēju par izdevīgu cenu — tādējādi varēsit izmantot lāzerprojektoru ar augstākā 
līmeņa veiktspējas un uzticamības rādītājiem par ekonomiska lāzerprojektora cenu. 
Īpaši laba attēlu kvalitāte un vienlīdz kvalitatīva baltās un krāsu gaismas izvade padarīs 
prezentācijas iespaidīgas arī spilgti apgaismotās telpās.

Noderīgas savienojuma funkcijas
Šis projektors nodrošina plašu noderīgu savienojumu funkciju klāstu, tostarp HDBaseT, 
ko var izmantot tiešam vadu savienojumam ar vienu vadu, kā arī HDMI savienojumu. 

Uzticams un izturīgs
EB-L510U darbības pamatā ir Epson pārbaudītā lāzertehnoloģija, kas nodrošina 
uzticamību — pēc uzstādīšanas ierīcei nepieciešama minimāla tehniskā apkope. Uz 
projektoru attiecas piecu gadu (12 000 stundu) garantija.

Ērta un daudzpusīga uzstādīšana
Lēcas pārvietošanas funkcija un mazāks, vieglāks korpuss, salīdzinot ar 
izstrādājumiem ar līdzīgu spilgtuma līmeni¹, sniedz iespēju esošās ierīces ērti aizstāt ar 
EB-L510U. Savukārt lāzertehnoloģija nodrošina iespēju uzstādīt šos projektorus 
jebkurā vietā un projicēt attēlu jebkādā leņķī — šie lāzerprojektori ir ideāli piemēroti 
jebkuram scenārijam.

Elegants, jauns dizains
Pateicoties elegantam, jaunam korpusa dizainam, ierīce EB-L510U iederēsies jebkurās 
telpās. Turklāt ierīce ir aprīkota ar pieskaņotu aizmugurējās daļas pārsegu, kas aizsedz 
pievadus un savienotājus un tādējādi vēl vairāk uzlabo dizainu.

GALVENĀS IEZĪMES

5000 lūmenu spilgtums
Skaidri attēli un spilgtas krāsas arī 
apgaismotās telpās
WUXGA izšķirtspēja
Skaidrs Full HD attēls nodrošina izcilu 
lasāmību
HDMI un HDBaseT
Jaunākās savienojumu funkcijas maksimāli 
ērtai lietošanai
Vienkārša un daudzpusīga uzstādīšana
Lēcas pārvietošanas funkcija un mazāks, 
vieglāks korpuss nodrošina ērtu uzstādīšanu
Uzticama ierīce — pēc instalēšanas 
apkope nav nepieciešama
Izturīga Epson tehnoloģija, ko papildina 
piecu gadu (12 000 stundu) garantija



PRODUKTA SPECIFIKĀCIJAS

ATTĒLS
Krāsainās gaismas izvade 5.000 lūmens- 3.500 lūmens (ekonomiskais režīms) In accordance with ISO 21118:2013
Baltās gaismas izvade 5.000 lūmens - 3.500 lūmens (ekonomiskais režīms) In accordance with ISO 21118:2013
Izšķirtspēja WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Kontrasta attiecība 2.500.000 : 1
Gaismas avots Lāzers
Laser Light source 20.000 Stundas Durability High, 30.000 Stundas Durability Eco
Trapeces korekcija Manuāli vertikāli: ± 30 °, Manuāli horizontāli ± 30 °
Colour Reproduction Upto 1.07 billion colours

OPTIKA
Projekcijas attiecība 1,35 - 2,20:1
Lēcas nobīde Manuāli - Vertikāli ± 50 %, horizontāli ± 20 %
Tālummaiņa Manual, Factor: 1 - 1,6
Projekcijas izmērs 50 collas - 500 collas
Projicēšanas attālums 
(platleņķa)

1,4 m - 14,8 m

Projicēšanas attālums (Tele) 2,4 m - 23,8 m
Projicēšanas attālums: 
platekrāna/spēcīga tuvinājuma 
režīms

1,44 m - 23,84 m

Projektora lēcas F numurs 1,5 - 1,7
Fokusa attālums 20 mm - 31,8 mm
Fokuss Manuāli

SAVIENOJAMĪBA
Saskarnes A tipa USB 2.0, B tipa USB 2.0, RS-232C, Ethernet interfeiss (100 Base-TX / 10 Base-T), VGA 

ievade (2x), VGA izvade, HDMI ievade (2x), HDBaseT, Mini stereoligzdas audio izvade, Mini 
stereoligzdas audio ievade (2x), Bezvadu LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opcionāli)

VISPĀRĪGI
Energopatēriņš 322 W, 244 W (ekonomiskais režīms), 0,3 W (nodroses (Standby) režīmā)
Padeves spriegums AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Produkta izmēri 440 x 304 x 120 mm (Platums x Dziļums x Augstums)
Produkta svars 8,5 kg
Trokšņu līmenis Parastais režīms: 37 dB (A) - Ekonomiskais režīms: 25 dB (A)
Temperatūra Uzglabāšana -10° C - 60° C
Gaisa mitrums Lietošana 20% - 80%, Uzglabāšana 10% - 90%

Ja projektors ir piestiprināts pie griestiem vai pie sienas un uzstādīts vidē, kurā ir daudz eļļas 
dūmu, vai vietās, kur tiek lietotas gaistošas eļļas vai ķīmiskās vielas, vietās, kur pasākumu 
rīkošanai tiek lietoti dūmi vai burbuļi lielā daudzumu, vai vietās, kur bieži tiek dedzinātas 
aromātiskās eļļas, laika gaitā var palielināties konkrētu mūsu produkta daļu nolietošanās, kā 
rezultātā daļas var salūzt, un projektors var nokrist no griestiem. 

Ja jums ir jautājumi par vidi, kurā ir uzstādīts jūsu projektors, vai ir radušies citi jautājumi, 
sazinieties ar mūsu atbalsta dienestu, un viņi sniegs jums papildu palīdzību.

TEHNIKA
Projicēšanas sistēma 3LCD tehnoloģija, RGB šķidro kristālu aizslēgs
Šķidro kristālu displeja panelis 0,67 colla ar D10

CITI
Garantija 60 Mēneši Servisa centrā vai 12.000 h

Pieejama paplašinātā garantija (izvēles iespēja)

EB-L510U

PIEGĀDES KOMPLEKTĀCIJA

Kabeļa nodalījums
VGA vads
Galvenā ierīce
Elektrības vads
Tālvadības pults, iesk. baterijas
User Manual (CD-ROM)
Ātrās darba sākšanas rokasgrāmata



PAPILDU PIEDERUMI

Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

INFORMĀCIJA PAR LOĢISTIKU

SKU V11H903040

Svītrkods 8715946661582

Izcelsmes valsts Ķīna

Palešu izmēri 2 Gabals

EB-L510U
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