DATASHEET / BROCHURE

EF-100B

Projicera var som helst och när som helst med den här snygga och
bärbara laserprojektorn. Förstora innehåll på ett smidigt sätt via
strömmande enheter och HDMI-porten.
Projektorns smidiga och avancerade design är lika imponerande som alla dess
funktioner. Den är både kompakt och lätt, och går enkelt att flytta från olika rum eller
utanför huset. Den projicerar nästan omedelbart – i vanligt dagsljus – och i valfri riktning.
Visa innehåll från en telefon, strömmande enhet, bärbar dator, spelkonsol med mera. Den
är enkel att ställa in och du kan använda den i många år framöver.
Sofistikerad och smidig design
Du kan stolt visa upp denna projektor för andra, tack vare dess metallyta, elegant
rundade hörn och minimalistiska knappar.
Förstora upp innehåll var du vill
Skapa en imponerande 150-tumsbild var du vill med denna lätta och kompakta projektor.
Den är enkel att hämta och flytta från olika rum eller utanför huset. Den kan också ställas
på sidan och projicera i valfri riktning – på väggen, taket eller golvet.
Ljus och färgstarkt
Även i vanligt dagsljus kan denna projektor leverera en stor och levande bild, så du
behöver varken släcka lampor, dra ner gardiner för fönster eller använda en skärm. Detta
tack vare laserljuskällan och 3LCD-teknik.
Stressfri konfigurering
Starta välkomstguiden med fjärrkontrollen för att se hur du enkelt konfigurerar den. Ljudet
sköts via den inbyggda högtalaren och hörlursuttaget, eller ansluts till soundbars via
Bluetooth.
Sök och visa vad du vill
Visa innehåll från en telefon, surfplatta, DVD-spelare, spelkonsol eller bärbar dator genom
att koppla in en kabel till HDMI-porten. Det är också enkelt att strömma innehåll, eftersom
enheter (till exempel Amazon Fire TV, Google Chromecast och Roku) kan anslutas på
baksidan.
Titta på ditt favoritinnehåll under de kommande 10 åren1
Tack vare denna projektors långlivade laserljuskälla kommer du att kunna titta på ditt
favoritinnehåll under de kommande 10 åren1 utan underhåll.

VIKTIGA FUNKTIONER
Bärbar med snygg design
Kompakt och lätt design med snygg metallyta
Förstora innehåll i valfri riktning
Upplev en 150-tumsbild på en vägg eller ett
tak
Lång livstid tack vare laserljuskällan
Titta på ditt favoritinnehåll under de
nästkommande 10 åren1
Enkel att installera och få åtkomst till
innehåll
Strömma innehåll genom att ansluta enheter
på baksidan eller använda HDMI-porten
Går att använda i vanligt dagsljus
Du behöver varken släcka lampor, dra ner
gardiner för fönster eller använda en skärm

PRODUKTSPECIFIKATIONER
TEKNIK
Projection System

3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter

LCD Panel

0,59 inch with C2 Fine

IMAGE
Kontrastförhållande

2.500.000 : 1

Trapetskorrigering

Auto vertical: ± 45 °, Manuell horizontal ± 40 °

Färgåtergivning

upp till 1,07 miljarder färger

Högupplöst

HD ready

Aspect Ratio

16:10

Ljuskälla

Laser

Videoredigering

10 Bitar

2D vertikal

100 Hz - 120 Hz

uppdateringshastighet
OPTIK
Projektionsförhållande

1,04 - 1,40:1

Zoom

Digital, Factor: 1,35

Projektionsstorlek

30 inches - 150 inches

Projektionsavstånd

1,34 m - 1,81 m ( 60 inch screen)

vidvinkel/tele
Fokuslängd

13,53 mm

Fokus

Manuell

CONNECTIVITY
Anslutningar

USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, HDMI in, Stereominitele ljudutgång, Bluetooth

Epson iProjection App

Ej tillämpligt

ADVANCED FEATURES
3D

Nej

2D Colour Modes

Dynamisk, Naturlig, Bio, Ljusstark bio

Funktioner

Inbyggd högtalare, Horisontell och vertikal keystone-korrigering, På/av direkt, Ljuskälla med
lång livslängd, Quick Corner

ALLMÄNT
Energiförbrukning

172 Watt, 115 Watt (ekonomi), 0,4 Watt (i standby)

Värmeavledning

584,8 BTU/hour (max)

Mått

210 x 230 x 92 mm (Bredd x Djup x Höjd)

Vikt

2,7 kg

Ljudnivå

Normal: 29 dB (A) - Economy: 26 dB (A)

Högtalare

5 Watt

Rumstyp / tillämpning

Bärbar / mindre utrymmen

Placering

Skrivbord, TV-skåp, Bordsmontering

Färg

Bläck

ANNAN
Garanti

60 Månader Inlämning eller 12.000 h

EF-100B
LEVERANSOMFATTNING
Huvudenhet
Strömkabel
Fjärrkontroll inkl. batterier
Snabbstartsguide
User guide

LOGISTIKINFORMATION

EF-100B

SKU

V11H914140

Streckkod

8715946668505

Tillverkningsland

Filippinerna

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Produktinformation: 0771-400135
Support: 0771-400134
Fax Support: 0771-400136
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

1. Baserat på användning under fem timmar varje dag med
projektorn i miljöläge.

