
EB-W39
FIŞĂ TEHNICĂ

Datorită rezoluţiei WXGA detaliate şi a versatilităţii de a fi poziţionat 
aproape oriunde, acest proiector durabil vă va asista timp de mulţi ani.

Designul compact şi elegant al EB-W39 îl face alegerea ideală pentru prezentări clare 
şi lizibile şi pentru conţinut video vibrant, mai ales acolo unde portabilitatea este 
esenţială. Durata lungă de viaţă a lămpii şi durabilitatea Epson de încredere oferă 
siguranţă totală şi întreţinere minimă.

Imagini cu luminozitate ridicată şi culori vibrante, pe un ecran scalabil mare
Bucuraţi-vă de prezentări la scală mare cu text clar şi bine definit, precum şi de conţinut 
video şi imagini convingătoare, pe dimensiuni de ecran de până la 350 de ţoli. 
Performanţa de 3.500 de lumeni se combină cu raportul de contrast mare de 15.000:1 
pentru a oferi o performanţă vizuală excepţională, chiar şi în încăperi iluminate puternic.

Ani întregi de conferinţe neîntrerupte
Cu o durată de viaţă a lămpii şi un ciclu de întreţinere a filtrului de aer de 12.000 de ore 
în modul ecologic, utilizatorii nu vor trebui să îşi facă griji în legătură cu întreţinerea 
timp de peste 5 ani1. 

Flexibilitate la instalare şi poziţionare
Corecţia automată a trapezului pe verticală şi orizontală oferă o flexibilitate superioară 
în ceea ce priveşte poziţionarea în încăpere a proiectorului, pentru a se obţine imagini 
fără distorsionări, iar zoom-ul optic larg aduce un plus de flexibilitate.

Capacitate de conectare la reţea şi prin Wi-Fi
Compatibilitatea Wi-Fi şi capacitatea de conectare la reţea (prin RJ45) permite 
adăugarea la o reţea de firmă sau modernizarea ulterioară a EB-W39 pentru acces la 
dispozitivele wireless (accesoriu opţional necesar). 

Sunet de înaltă calitate
Acest proiector dispune de un difuzor de 5 W integrat pentru a permite conţinutului 
audio să fie auzit clar, fără să fie nevoie de difuzoare externe suplimentare.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Imagini HD-Ready cu luminozitate ridicată
Tehnologie 3LCD şi luminozitate pe alb şi pe 
culoare la acelaşi nivel înalt
Raport de contrast de 15.000:1
Nuanţe profunde şi bogate de negru şi 
umbre dense
Opţiuni numeroase de conectivitate
Capacitate de conectare la reţea şi prin Wi-Fi
Cost total de exploatare redus
Durata de viaţă a lămpii şi filtrului de 12.000 
ore
Control versatil şi flexibil
Proiectaţi de pe surse diferite prin 
intermediul conectivităţii mobile şi intrării 
HDMI



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Sistem de proiecţie Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide
Panou LCD 0,59 inchi cu MLA (D9)

IMAGINE
Luminozitate culor 3.500 Lumen- 2.280 Lumen (economic)
Luminozitate albă 3.500 Lumen - 2.280 Lumen (economic) în conformitate cu ISO 21118:2012
Rezoluţie WXGA, 1280 x 800, 16:10
Raport contrast 15.000 : 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

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

1,58 - 1,72

Distanţă focală 16,9 mm - 20,28 mm
Focus Manual
Decalaj 10 : 1

CONECTIVITATE
Funcţiune Display USB 3 în 1: fotografie / mouse / sunet
Conexiuni USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, RS-232C, LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n (opţional), Intrare VGA 

(2x), Ieşire VGA, Intrare HDMI (2x), Intrare semnal compus, Intrare componentă (2x), Intrare RGB 
(2x), Ieşire audio mini-jack stereo, Intrare audio mini-jack stereo (2x), Interfaţă Ethernet (100 Base-
TX/10 Base-T)

Conexiune smartphone Ad-hoc/Infrastructură

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

LAN wireless, Protecţie prin parolă
Caracteristici Buton „AV mute”, Corecţie trapez automată, Difuzor integrat, Pornire/oprire directă, Compatibil cu 

cameră documente, Presetare uşoară OSD, Corecţie trapez pe orizontală şi pe verticală, 
Proiectare în reţea, Funcţie de copiere OSD, Fără PC, Quick Corner, Funcţie ecran partajat, 
Posibilitate de conectare în reţea LAN wireless, Configurare iProjecton în funcţie de codul QR

Mod color Tablă, Cinematograf, Dinamic, Prezentare, sRGB

GENERAL
Consum de energie 315 Waţi, 225 Waţi (economic), 0,2 Waţi (în Standby)
Dimensiuni produs 302 x 249 x 92 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)

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

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11H856040

Cod de bare 8715946642581

Ţară de origine Filipine

EB-W39

VOLUM DE LIVRAT

Cablu VGA
Aparat principal
Cablu alimentare
Telecomandă incl. baterii

ACCESORII OPŢIONALE

Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
ELPLP96
V13H010L96
Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
ELPSP02
V12H467040
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040

1.  În baza a opt ore de utilizare pe zi, cinci zile pe săptămână.

Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi. 
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.
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