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Skvělý základní projektor pro pevnou instalaci, který nabízí vynikající 
jas 5500 lumenů, ostrost rozlišení WUXGA a špičkové možnosti 
připojení.

Projektor EB-5530U byl navržen jako základní projektor pro pevnou instalaci, který je 
vhodný do zasedacích místností a učeben a přináší širokou škálu možností připojení. 
Nabízí vynikající výkon a jas za dostupnou cenu. Životnost lampy 10 000 hodin1 a 
skvělá hodnota spotřebního materiálu navíc znamenají velmi nízké náklady na celkové 
vlastnictví.

Výkon 5500 lumenů
Projektor EB-5530U přináší ohromující jas 5500 lumenů a rozlišení WUXGA, které je 
lepší než rozlišení HD, za nízkou cenu. Díky tomu můžete promítat ostrý, jasný text, 
obrázky a videa dokonce i v osvětlené místnosti, aniž byste museli sahat hluboko do 
kapsy. Vylepšené barvy a jasnější odstíny bílé znamenají, že vaše prezentace 
skutečně vyniknou.

Rozsáhlé možnosti připojení
Projektor EB-5530U se pyšní rozhraním HDBaseT pro přehledné kabelové připojení 
pomocí jediného kabelu a navíc rozhraním Miracast/WiDi pro okamžité bezdrátové 
připojení pomocí tabletu nebo smartphonu a dvěma HDMI konektory. Nabízí proto 
komplexní škálu možností připojení. 

Spolehlivý a odolný
Vysoce odolný projektor EB-5530U je navržený tak, aby nabídl až 10 000 hodin 
používání v úsporném režimu bez nutnosti údržby. Nízké náklady na výměnu lampy a 
základní cena navíc znamenají velmi dostupné náklady na celkové vlastnictví.

Snadná, flexibilní instalace
Vodorovný a svislý posun objektivu s vylepšeným zoomem a ostřením znamenají, že 
projektor EB-5530U se velmi snadno instaluje a umožní vám velkou flexibilitu při 
montáži. Projektor je tak vhodný pro širokou škálu různých místností.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Jas 5500 lumenů
Ostrý obraz a jasné barvy i v plně 
osvětlených místnostech
Rozlišení WUXGA
Ostrý HD obraz zajišťující špičkovou čitelnost
Rozhraní HDBaseT a Miracast
Široké možnosti pro kabelové a bezdrátové 
připojení
Životnost lampy v úsporném režimu až 
10 000 hodin
Spolehlivý a dlouhodobý výkon znamenající 
nízké náklady na celkové vlastnictví
Snadná instalace
Široký posun objektivu a středový objektiv 
usnadňující instalaci



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Projekční systém Technologie 3LCD
LCD panel 0,76 palců s C2 Fine

OBRAZ
Barevný světelný výstup 5.500 lumenů- 3.700 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup 5.500 lumenů - 3.700 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení WUXGA, 1920 x 1200, 16 : 10
Kontrastní poměr 15.000 : 1
lampa 300 W, 5.000 h životnost, 10.000 h životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku Manuální vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °
Reprodukce barev Až 1,07 miliardy barev
Poměr stran obrazu 16 : 10
Editace videa 10 bitů

OPTIKA
Projekční poměr 1,26 - 2,30:1
Zoom Manual, faktor: 1 - 1,8
Úhlopříčka promítaného obrazu 50 palců - 300 palců
Projekční vzdálenost - Wide 1,4 m - 8,4 m
Projekční vzdálenost - Tele 2,5 m - 15 m
Clonové číslo projekčního 
objektivu

1,65 - 2,55

Ohnisková vzdálenost 21,34 mm - 37,99 mm
Ostření Manuální
Poměr přiblížení projekčního 
objektivu

1,26 - 2,3 : 1

Objektiv Optika
Lens shift Manuální - Vertikální ± 50 %, horizontální ± 10 %

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Rozhraní USB 2.0 typu A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, bezdrátová síť LAN IEEE 

802.11a/b/g/n (volitelně), VGA vstup, VGA výstup, HDMI vstup (2x), HDBaseT, Miracast

POKROČILÉ FUNKCE
Bezpečnost Kensington ochrana, Bezpečnostní tyč, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
Barevné režimy kino, dynamický, prezentace, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection
Řízení projektoru via: AMX, Crestron, Control4

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie 411 W, 309 W (ekonomický), 0,34 W (pohotovostní režim), On mode power consumption as 

defined in JBMS-84 370 W
Rozměry výrobku 472 x 354 x 159 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 6,9 kg
Max. hladina hluku Normální režim: 38 dB (A) - úsporný režim: 28 dB (A)
Barva Bílá

OSTATNÍ
Záruka 36 měsíců u dodavatele nebo 8.000 h, lampa: 12 měsíců nebo 1.000 h

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

EB-5530U

OBSAH DODÁVKY

Příručka na CD
Kryt kabelu
Návod k použití
dálkové ovládání vč. baterií
software (CD)
napájecí kabel
VGA kabel



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ELPLP95
V13H010L95
HDBaseT Transmitter - ELPHD01
V12H547040
Air Filter - ELPAF45
V13H134A45
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU V11H824040

Čárový kód 8715946624334

Země původu Čína

EB-5530U

1.  Životnost lampy 10 000 hodin při provozu v úsporném
režimu.

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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