
EB-G7000W
FICHA DE PRODUTO

Fácil de configurar e com reduzidos requisitos de manutenção, este 
projetor de instalação WXGA de 6.500 lumens assegura imagens 
luminosas e cores vívidas.

Ideal para apresentações com aspeto profissional numa grande variedade de grandes 
espaços, o EB-G7000W cria imagens com cores vivas e intensas graças à tecnologia 
Epson 3LCD e aos White e Colour Light Output igualmente elevados. Com instalação 
flexível e reduzida manutenção, este projetor oferece uma verdadeira solução de ‘instalar 
e desfrutar’ para os cenários em que só os projetores de qualidade superior estão à 
altura.

Imagem de qualidade superior
Assegure uma qualidade excecional e a melhor projeção de apresentações possível com 
este poderoso projetor de instalação para grandes espaços. Com a tecnologia Epson 
3LCD e White e Colour Light Output igualmente elevados, as imagens com resolução 
WXGA são vívidas e luminosas, mesmo em plena luz do dia, graças à luminosidade de 
6.500 lumens. 

Facilidade de posicionamento
Graças a uma nova gama de objetivas motorizadas, incluindo a objetiva de ultracurta 
distância (UST) opcional, e a rotação da lente na vertical e na horizontal, o projetor 
beneficia da verdadeira flexibilidade de instalação a 360° que permite a sua colocação 
em praticamente qualquer lugar. 

Configuração rápida
Comece a projetar rapidamente graças a uma função de memória da lente, que 
armazena as definições do projetor, como é o caso da posição da imagem, a focagem e 
o zoom, para permitir o acesso rápido ao projetar imagens em diferentes relações de 
aspeto ou ao utilizar diferentes lentes. O ecrã dividido permite a projeção de dois feeds, 
enquanto o modo de projeção vertical é possível sem trocar a lâmpada. Para facilitar a 
integração com uma ampla gama de sistemas, as entradas incluem HDMI, HDBaseT, DVI-
D e componente de vídeo. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Qualidade de imagem superior
Tecnologia 3LCD; equilíbrio de brancos 
superior; melhoria da correspondência de 
cores
Expanda as possibilidades de instalação
Funciona com uma ampla gama de lentes 
opcionais, incluindo de ultracurta distância
Instalação 360° flexível
Verdadeira flexibilidade sem distorção ou 
perda de luminosidade
Função de memória da lente
Armazena as definições do projetor, como a 
posição da imagem, o foco e o zoom
Modo de projeção vertical
Mudança de modo sem necessidade de 
trocar a lâmpada



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

Sistema de projecção Tecnologia 3LCD

Painel LCD 0,76 polegada com C2 Fine

IMAGEM

Color Light Output 6.500 lumen- 5.915 lumen (economia) em conformidade com a norma IDMS15.4

White Light Output 6.500 lumen - 5.915 lumen (economia) em conformidade com a norma ISO 21118:2012

Portrait Colour Light Output 5.850 lm

Portrait White Light Output 5.850 lm

Resolução WXGA, 1280 x 800, 16:11

Relação de aspecto 16:10

Relação de contraste 50.000 : 1

Native Contrast 2.000 : 1

Lâmpada 400 W, 3.000 h Vida útil, 4.000 h Vida útil (em modo de poupança)

Lâmpada (modo vertical) 400 W, 2.000 Horas Durability

Correcção trapezoidal Manual vertical: ± 45 °, Manual horizontal ± 30 °

Edição de vídeo 10 Bits

Reprodução a cores até 1,07 mil milhões de cores

ÓPTICA

Relação de projecção 1,44 - 2,33:1

Zoom Motorizado, Factor: 1 - 1,6

Lens Shift Motorizada - Vertical ± 67 %, horizontal ± 30 %

Lens position memory 10 positions

Dimensões da imagem 50 polegadas - 300 polegadas

Distância de projecção 

Grande angular

1,5 m - 9,4 m ( 50 polegada ecrã

Distância de projecção Tele 2,5 m - 15,1 m ( 50 polegada ecrã

Lentes de projecção número F1,7 - 2,3

Distância focal 24 mm - 38,2 mm

Foco Motorizado

CONECTIVIDADE

Ligações USB 2.0 Tipo A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 

Base-T), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n (opcional), Entrada VGA, Saída VGA, Entrada DVI, 

Entrada BNC, HD-BaseT, Saída de áudio mini-jack stereo, Entrada de áudio mini-jack stereo 

(3x), HDMI (HDCP 2.2)

FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

Segurança Protecção Kensington, Bloqueio do painel de controlo, Protecção por palavra-passe

Características Melhoramento 4K, Altifalantes integrados, Compatível com câmara de documentos, Memória 

de posição da lente

Modos de cor Cinema, Dinâmico, Apresentação, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection

Projector control via: AMX, Crestron (Rede), Control4

GERAL

Consumo de energia 515 W, 477 W (economia), 0,3 W (em modo de repouso)

Tensão de alimentação AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Dimensões do produto 525 x 472 x 189 mm (Largura x Profundidade x Altura)

Peso do produto 12,7 kg

Nível de ruído Normal: 39 dB (A) - Economia: 31 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.

Opções Câmara de documentos, Chave USB Quick Wireless, Unidade LAN sem fios

Cor Branco

OUTROS

Garantia 36 Meses Entrega ou 20.000 h, Lâmpada: 12 Meses ou 1.000 h

Extensão da garantia opcional disponível

EB-G7000W

MATERIAL FORNECIDO

Protecção do cabo
Cabo do VGA
Tampa da objectiva
Comando à distância incl. pilhas
Conjunto do manual do utilizador
Cabo de corrente



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Filtro de Ar - ELPAF30

V13H134A30

ELPLP93

V13H010L93

Wireless LAN Adapter - ELPAP10

V12H731P01

HDBaseT Transmitter - ELPHD01

V12H547040

3D Polarizer - ELPPL01

V12H618A01

Instalação no tecto (Branco)- ELPMB22

V12H003B22

Extensão para fixação ao tecto (668-918 mm) - ELPFP13

V12H003P13

Extensão para fixação ao tecto (918-1168 mm) - ELPFP14

V12H003P14

LENTES OPCIONAIS

Lens - ELPLX01 - UST lens G7000 series & L1100,1200,1300,1400/5U

V12H004X01

Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2

V12H004U04

Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1

V12H004W05

Lens - ELPLM08 - Mid throw 1 - G7000/L1000 series

V12H004M08

Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series

V12H004L08

Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series

V12H004M0A

Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series

V12H004M0B

Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series

V12H004M0F

Lens - ELPLX01W - UST lens G7000 series & L1100,1200,1300,1400/5U

V12H004Y01

Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1

V12H004UA3

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU V11H752040

Código de barras 8715946612195

País de origem China

Tamanho da Euro palete 2 Peça

EB-G7000W

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.

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)


