
EB-955WH
FIŞĂ TEHNICĂ

Fiind suficient de mic şi de uşor pentru a fi mutat dintr-o încăpere în 
alta, acest proiector de calitate superioară produce imagini luminoase 
şi este echipat cu o serie de caracteristici simplu de utilizat

Acest proiector portabil este livrat cu o geantă inclusă pentru a facilita transportul şi 
depozitarea proiectorului atunci când nu este utilizat. Fiind ideal pentru utilizare în săli 
de conferinţe, în săli de curs şi în biroul de acasă, EB-955WH poate reda prezentări cu 
imagini luminoase şi culori vibrante, datorită tehnologiei 3LCD De asemenea, are o 
serie de opţiuni flexibile de instalare şi caracteristici de conectivitate.

EB-955WH utilizează tehnologia 3LCD şi o luminozitate pe alb şi pe culoare de acelaşi 
nivel înalt pentru a oferi o calitate excepţională a imaginii şi culori precise. Raportul de 
contrast de 10000:1 produce imagini cu detalii mai clare.

Epson înţelege că deţinerea controlului este importantă atunci când se realizează 
prezentări într-un mediu corporativ sau educaţional. EB-955WH este livrat cu software 
de proiecţie pentru PC-uri multiple, ceea ce permite afişarea simultană a conţinutului 
de pe până la patru dispozitive, inclusiv de pe PC-uri, tablete şi telefoane smartphone. 
Funcţia de moderator permite gazdei, indiferent că aceasta este profesor, conferenţiar 
sau lider în cadrul unei conferinţe, să preia controlul asupra conţinutului afişat de pe 
dispozitive.

Configurarea este simplă şi flexibilă, cu corecţie a trapezului atât pe orizontală, cât şi 
pe verticală, pentru a vă ajuta să obţineţi o imagine formată perfect fără distorsionări. 
Aceasta înseamnă că proiectoarele pot fi mutate şi configurate rapid în săli de curs şi 
de conferinţe.

Acest proiector beneficiază de o conectivitate îmbunătăţită, oferind opţiuni şi 
flexibilitate, indiferent de modul în care doriţi să realizaţi prezentările. EB-955WH se 
poate conecta la cele mai noi dispozitive digitale şi la produsele analogice vechi, ceea 
ce înseamnă că echipamentele mai vechi nu trebuie neapărat înlocuite. Conectarea 
dispozitivelor inteligente este foarte uşoară, datorită funcţiei cu cod QR din iProjection1
- scanaţi un cod QR proiectat utilizând dispozitivul inteligent pentru a vă conecta şi a 
începe să lucraţi.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Portabil
Suficient de mic şi de uşor pentru a fi mutat 
dintr-o încăpere în alta
Imagini luminoase, de calitate superioară
Tehnologie 3LCD şi luminozitate pe alb şi pe 
culoare la acelaşi nivel înalt, 3.200 lumeni
Conectivitate îmbunătăţită şi funcţii de 
reţea
Porturi HDMI duale; compatibilitate cu MHL; 
RJ-45 Ethernet; Wi-Fi opţional; iProjection 
prin cod QR
Instalare flexibilă
Corecţie trapez pe verticală şi pe orizontală 
şi zoom optic, pentru amplasare flexibilă
Cost total de exploatare (TCO) redus
Lampă cu durată lungă de viaţă; funcţia de 
oprire A/V întrerupe prezentarea şi 
îmbunătăţeşte economia de energie cu 70 %



SPECIFICAŢII PRODUS

IMAGINE
Reproducerea culorilor Până la 1,07 miliarde culori
Luminozitate culor 3.200 Lumen- 2.240 Lumen (economic)
Luminozitate albă 3.200 Lumen - 2.240 Lumen (economic) în conformitate cu ISO 21118:2012
Rezoluţie WXGA, 1280 x 800, 16:10
Raport contrast 10.000 : 1
Corecţie Keystone Automat vertical: ± 30 °, Manual orizontal ± 30 °
High Definition HD ready
Raport de aspect 16:10
Modificare video 10 Bits

TEHNICĂ
Sistem de proiecţie Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide
Panou LCD 0,59 inchi cu MLA (D8)

OPTICĂ
Raport proiecţie 1,38 - 2,24:1
Zoom Manual, Factor: 1,6
Dimensiuni proiecţie 33 inci - 280 inci
Distanţă de proiecţie Wide/Tele 1,79 m - 2,92 m ( 60 inchi ecran)
Numărul F al lentilei de 
proiecţie

1,51 - 1,99

Distanţă focală 18,2 mm - 29,2 mm
Focus Manual
Decalaj 10 : 1
Obiectiv Optic

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 S-
Video, Intrare RGB (2x), Ieşire audio mini-jack stereo, Intrare audio mini-jack stereo (2x), Interfaţă 
Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), MHL, intrare pentru microfon

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, Zoom digital, Pornire/oprire directă, 

Compatibil cu cameră documente, Presetare uşoară OSD, Corecţie trapez pe orizontală şi pe 
verticală, Interfaţă audio/video MHL, 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, Dinamic, Prezentare, sRGB, Teatru

GENERAL
Consum de energie 287 Waţi, 215 Waţi (economic), 0,26 Waţi (în Standby)
Dimensiuni produs 297 x 269 x 87 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 2,9 kg
Nivel de zgomot Normal: 37 dB (A) - Economic: 29 dB (A)
Software încorporat EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Difuzor 16 Waţi

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

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

EB-955WH

VOLUM DE LIVRAT

Geantă pentru transport
Cablu VGA
Aparat principal
Cablu alimentare
Telecomandă incl. baterii



ACCESORII OPŢIONALE

ELPSP02
V12H467040
Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
ELPAP10
V12H731P01
Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29
V13H010L88
Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
Silk Screen ELPSC26
V12H002S26

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11H683040

Cod de bare 8715946545363

Bucăţi 1 Unităţi

Ţară de origine Filipine

EB-955WH

1.  – Funcţia de conectare prin cod QR necesită aplicaţia
iProjection, disponibilă pentru dispozitive Android şi iOS

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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