
EB-X31
FIŞĂ TEHNICĂ

Proiector mobil de calitate superioară pentru acasă şi pentru birou, cu 
tehnologie 3LCD rezoluţie XGA şi caracteristici flexibile, uşor de utilizat

Întreaga familie se va bucura de acest proiector versatil de calitate superioară. 
Indiferent dacă vizionaţi filme excepţionale şi fotografii de familie pe un ecran mare sau 
oferiţi prezentări clare, bine definite, elegantul model EB-X31 este ideal atât pentru 
acasă, cât şi pentru birou. Pentru că poate fi mutat cu uşurinţă şi se configurează rapid, 
utilizatorii pot începe imediat să vizioneze conţinut la calitate excepţională. 

15 ani de divertisment1
Datorită duratei mari de viaţă a lămpii şi filtrului, chiar dacă utilizează proiectorul pentru 
a viziona un film în fiecare zi, ar dura 15 ani până când cele două ar necesita înlocuirea
1.

Imagini luminoase, de calitate superioară
Beneficiaţi de imagini la calitate excepţională, care sunt de trei ori mai luminoase decât 
produsele concurente2, datorită tehnologiei 3LCD şi luminozităţii pe alb şi pe culoare la 
acelaşi nivel înalt. Vizualizaţi conţinutul cum nu aţi mai făcut-o vreodată şi observaţi 
chiar şi cele mai fine detalii, cu nuanţe clare de negru care creează umbre bine definite, 
datorită raportului de contrast de 15000:1.

Imaginea de ansamblu
Fiind capabil să preia conţinut de la o serie de surse şi să îl afişeze pe un ecran imens 
de 300 inci, EB-X31 utilizează intrări HDMI pentru a permite utilizatorilor să difuzeze 
conţinut video şi audio digital de calitate superioară. Puteţi chiar să proiectaţi fotografii 
şi documente direct de pe un smartphone sau de pe o tabletă prin intermediul aplicaţiei 
Epson iProjection3. 

Totul este inclus pentru o instalare fără probleme
Geanta de transport inclusă simplifică mutarea proiectorului dintr-o încăpere în alta. 
Corecţia trapezului pe orizontală şi pe verticală permite instalarea proiectorului în 
diferite locuri fără a distorsiona imaginea.

Caracteristici ecologice
Prin varierea puterii lămpii în funcţie de conţinutul afişat, EB-X31 poate contribui la 
economisirea de energie, iar modul ecologic contribuie la reducerea consumului de 
energie şi la extinderea duratei de viaţă a lămpii. 

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Imagini luminoase, de calitate superioară
Tehnologie 3LCD şi luminozitate pe alb şi pe 
culoare la acelaşi nivel înalt
Raport de contrast de 15000:1
Nuanţe profunde şi bogate de negru şi 
umbre dense
Bucuraţi-vă de experienţa marelui ecran
Dimensiune a ecranului de până la 300 inci
15 ani de filme preferate1
Durata de viaţă a lămpii şi filtrului de 10.000 
ore
Control versatil şi flexibil
Proiectaţi de pe o serie de surse prin 
intermediul conectivităţii mobile şi HDMI



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Sistem de proiecţie Tehnologie 3LCD
Panou LCD 0,55 inchi cu MLA (D9)

IMAGINE
Luminozitate culor 3.200 Lumen-2.240 Lumen (economic) în conformitate cu ISO IDMS15.4
Luminozitate albă 3.200 Lumen - 2.240 Lumen (economic) în conformitate cu ISO 21118:2012
Rezoluţie XGA, 1024 x 768, 4:3
Raport contrast 15.000 : 1
Lampă 200 L, 5.000 h Viaţă utilă, 10.000 h Viaţă utilă (în modul economisire energie)
Corecţie Keystone Automat vertical: ± 30 °, Manual orizontal ± 30 °
Reproducerea culorilor Până la 1,07 miliarde culori
Raport de aspect 4:3

OPTICĂ
Raport proiecţie 1,48 - 1,77:1
Zoom Manual, Factor: 1,2
Dimensiuni proiecţie 30 inci - 300 inci
Distanţă de proiecţie Wide/Tele 1,8 m - 2,17 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 8 : 1

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

HDMI, Intrare semnal compus, Intrare S-Video, Intrare audio Cinch
Conexiune smartphone Ad-hoc/Infrastructură

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

Securitate LAN wireless, Protecţie prin parolă
3D Nu
Caracteristici Buton „AV Mute”, Difuzor integrat, Pornire/oprire directă, Compatibil cu cameră documente, 

Corecţie trapez pe orizontală şi pe verticală, Durată lungă de viaţă a lămpii, Proiectare în reţea, 
Funcţie de copiere OSD, Fără PC, 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 277 Waţi, 207 Waţi (economic), 0,26 Waţi (în Standby)
Dimensiuni produs 297 x 234 x 77 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 2,4 kg
Nivel de zgomot Normal: 37 dB (A) - Economic: 28 dB (A)
Software încorporat EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Difuzor 2 Waţi

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

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

EB-X31

VOLUM DE LIVRAT

Geantă pentru transport
Cablu computer
Aparat principal
Cablu alimentare
Telecomandă incl. baterii
Cablu USB
Set de manuale de utilizare
Documente de garanţie



ACCESORII OPŢIONALE

Adapter - ELPAP10 Wireless LAN b/g/n
V12H731P01
Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29
V13H010L88
Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
80" 16:10 Pull-up Screen (ELPSC24)
V12H002S24
Silk Screen ELPSC26
V12H002S26

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11H720040

Cod de bare 8715946552194

Dimensiuni ambalaje individuale 350 x 360 x 160 mm

Greutate cutie 3,96 kg

Bucăţi 1 Unităţi

Ţară de origine Filipine

Mărime palet 78 Bucăţi (6 x 13)

EB-X31

1.  - Bazat pe un film cu durata de 105 minute, cu proiectorul în
modul ecologic. Durata de viaţă a lămpii şi filtrului de 10.000
ore.
2.  - În comparaţie cu proiectoarele DLP cu 1 cip destinate
mediului de afaceri şi educaţional, clasate pe primul loc
conform datelor NPD din perioada iulie 2011-iunie 2012.
Luminozitatea pe culoare a fost măsurată în conformitate cu
standardul IDMS 15.4. Luminozitatea pe culoare variază în
funcţie de condiţiile de utilizare.
3.  - Necesită un adaptor Wi-Fi ELPAP10 opţional.

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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