FICHA DE PRODUTO

EB-L510U

Projetor laser versátil, de entrada de gama, com desempenho WUXGA
de 5.000 lúmenes, ideal para substituir os projetores de lâmpadas
existentes.
O EB-L510U é um projetor laser de entrada de gama e o substituto ideal para os
modelos existentes com lâmpadas, em salas de reuniões e estabelecimentos de ensino.
Oferece uma espantosa luminosidade de 5.000 lúmenes, resolução WUXGA Full HD e
uma gama de excelentes funcionalidades incluindo conetividade HDMI, HDBaseT e
rotação da lente.
Desempenho laser acessível
O EB-L510U proporciona uns impressionantes 5.000 lúmenes de luminosidade e
resolução Full HD WUXGA a um preço acessível, o que significa que pode fazer a
transição para o desempenho e fiabilidade do laser sem um investimento avultado. Uma
qualidade de imagem ultra nítida e níveis de White and Colour Light Output igualmente
elevados dão impacto às suas apresentações, mesmo em salas muito iluminadas.
Funções de conetividade úteis
Este projetor oferece diversas funções úteis de conetividade, incluindo HDBaseT para
uma ligação simples com fios com um único cabo, HDMI.
Fiável e duradouro
O EB-L510U baseia-se na comprovada tecnologia laser da Epson, o que permite uma
fiabilidade total e manter a manutenção ao mínimo. O projetor está abrangido por uma
garantia de cinco anos e 12.000 horas.
Instalação fácil e flexível
A rotação da lente e uma estrutura mais compacta e leve do que a dos produtos com
luminosidade equivalente¹ facilitam a substituição das unidades existentes com o EBL510U. A tecnologia laser significa também que estes projetores podem ser instalados e
projetar em qualquer ângulo, o que os torna ideais para qualquer cenário.
Novo design elegante
O design renovado da estrutura significa que o EB-L510U se integra perfeitamente
mesmo nos ambientes mais cuidados em termos de estilo. É também fornecido com um
painel traseiro a combinar para ocultar fichas e conetores, para um aspeto impecável.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Luminosidade de 5.000 lúmenes
Imagens nítidas e cores brilhantes, mesmo
em salas bem iluminadas
Resolução WUXGA
Imagem Full HD nítida para legibilidade
excelente
HDMI e HDBaseT
As mais recentes funções de conetividade
para a máxima facilidade de utilização
Instalação fácil e flexível
A rotação da lente e uma estrutura mais
compacta e leve tornam a instalação fácil
Fiabilidade total
Tecnologia Epson duradoura suportada por
uma garantia de cinco anos e 12.000 horas

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
IMAGEM
Color Light Output

5.000 lumen- 3.500 lumen (economia) em conformidade com a norma IDMS15.4

White Light Output

5.000 lumen - 3.500 lumen (economia) em conformidade com a norma ISO 21118:2012

Resolução

WUXGA, 1920 x 1200, 16:11

Relação de contraste

2.500.000 : 1

Fonte de luz

Laser

Fonte de luz

20.000 Horas Durability High, 30.000 Horas Durability Eco

Correcção trapezoidal

Manual vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °

Reprodução a cores

até 1,07 mil milhões de cores

ÓPTICA
Relação de projecção

1,35 - 2,20:1

Lens Shift

Manual - Vertical ± 50 %, horizontal ± 20 %

Zoom

Manual, Factor: 1 - 1,6

Dimensões da imagem

50 polegadas - 500 polegadas

Distância de projecção

1,4 m - 14,8 m

Grande angular
CONECTIVIDADE
Ligações

USB 2.0 Tipo A, USB 2.0 Tipo B, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T),
Entrada VGA (2x), Saída VGA, Entrada HDMI (2x), HD-BaseT, Saída de áudio mini-jack stereo,
Entrada de áudio mini-jack stereo (2x), LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opcional)

GERAL
Consumo de energia

322 W, 244 W (economia), 0,3 W (em modo de repouso)

Tensão de alimentação

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Dimensões do produto

440 x 304 x 120 mm (Largura x Profundidade x Altura)

Peso do produto

8,5 kg

Nível de ruído

Normal: 37 dB (A) - Economia: 25 dB (A)

Temperatura

Armazenamento -10° C - 60° C

Humidade do ar

Operação 20% - 80%, Armazenamento 10% - 90%
Se o projetor estiver suspenso numa montagem no teto ou na parede, instalado num
ambiente com grande quantidade de fumo de óleo ou em locais onde são volatilizados óleos
ou químicos, locais onde é utilizado muito fumo ou bolhas de sabão em eventos, ou onde
sejam queimados óleos aromáticos com frequência, algumas peças dos nossos produtos
poderão ficar suscetíveis a alguma degradação material, que ao longo do tempo podem
quebrar-se e causar a queda do projetor do teto.
Se estiver preocupado com o ambiente em que o projetor está instalado, ou se tiver alguma
dúvida, contacte o nosso departamento de suporte para obter assistência adicional.

Certificação TCO

Sim

TÉCNICA
Sistema de projecção

Tecnologia 3LCD, Obturador de cristais líquidos RGB

Painel LCD

0,67 polegada com D10

OUTROS
Garantia

60 Meses Entrega ou 12.000 h
Extensão da garantia opcional disponível

EB-L510U
MATERIAL FORNECIDO
Protecção do cabo
Cabo do VGA
Aparelho principal
Cabo de corrente
Comando à distância incl. pilhas
Manual de utilizador (CD-ROM)
Guia de início rápido

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

EB-L510U

Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
Instalação no tecto (Branco)- ELPMB22
V12H003B22
Instalação no tecto (Perfil Baixo) - ELPMB30
V12H526040
Extensão para fixação ao tecto (668-918 mm) - ELPFP13
V12H003P13
Extensão para fixação ao tecto (918-1168 mm) - ELPFP14
V12H003P14
HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS
SKU

V11H903040

Código de barras

8715946661582

País de origem

China

Tamanho da Euro palete

2 Peça

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos
detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

1. A partir de novembro de 2017.

