
DATOVÝ LIST
Epson EB-1776W

Tento ultrapřenosný projektor je ideální volbou pro efektivní mobilní 
prezentace bez zbytečného stresu, přičemž uživatelé ocení jeho 
skvělé vlastnosti nejen na služebních cestách, ale také během 
běžných přesunů mezi jednotlivými konferenčními místnostmi.

Vzhledem k nízké hmotnosti a tenkému provedení lze model Epson EB-1776W 
snadno přenášet v přenosné brašně, která je součástí vybavení. Díky funkcím 
rychlého spuštění a okamžitého vypnutí lze projektor snadno instalovat i vypnout. 
Prostřednictvím rozhraní Wi-Fi s rychlou odezvou můžete bezdrátově připojit 
svůj laptop.

Model EB-1776W zahrnuje také funkci přizpůsobení obrazu projekční ploše, 
která umožňuje snadné a rychlé nastavení projektoru. Pomocí speciálního 
tlačítka lze projekci obrazu dokonale přizpůsobit jakékoli projekční ploše 
s černým rámem, takže můžete vždy během několika sekund dosáhnout 
projekce vyrovnaného a nezkresleného obrazu. Funkce rozdělení projekční 
plochy nabízí možnost projekce dvou různých obsahů z různých zdrojů, 
které jsou na projekční ploše umístěny vedle sebe.

Využijete-li funkci připojení projektoru bez použití počítače, můžete prezentovat 
přímo z paměťových jednotek USB, což snižuje počet zařízení, která byste museli 
vozit s sebou. Během prezentace lze zobrazovat jak dokumenty ve formátu PDF, 
tak i statické snímky.

Tento ultrapřenosný projektor je kompatibilní s aplikací Epson iProjection. 
Po stažení této aplikace do inteligentního telefonu můžete do projektoru 
bezdrátově přenášet dokumenty ve formátech Word (doc, docx)1, Excel (xls, xlsx)1, 
PowerPoint (ppt, pptx)1, Keynote a PDF. Jedná se o skvělý nástroj, který vám 
pomůže obohatit mobilní prezentace.

Technologie Epson 3LCD, kterou je model EB-1776W vybavený, nabízí vysoký 
bílý a barevný světelný výstup dosahující až 3 000 lumenů a zaručuje projekci 
obrazu špičkové kvality.

HLAVNÍ VLASTNOSTI

•  Vysoký bílý a barevný světelný výstup

•  Rozhraní Wi-Fi s velmi rychlou odezvou 

•  Technologie Epson s korekcí 
lichoběžníkového zkreslení 
v reálném čase

•  Automatická vertikální a horizontální 
korekce lichoběžníkového zkreslení

•  Zobrazení dokumentů PDF v prezentacích

•  Aplikace Epson iProjection

•  Funkce rozdělení projekční plochy

•  Funkce přizpůsobení obrazu 
projekční ploše

3000 lm 1.7

Source: Futuresource Consulting Ltd.



TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU
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PROJEKČNÍ TECHNOLOGIE Technologie 3LCD
0,59 palce s MLA

ROZLIŠENÍ WXGA – 1280 × 800 (poměr stran 16:10)
Až 1080p

BÍLÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP2  
Normální/ekonomický režim

 
3 000/1 700 lumenů

BAREVNÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP2  

Normální/ekonomický režim
 
3 000/1 700 lumenů

KONTRAST 2000:1

VELIKOST PROJEKČNÍ PLOCHY 30 až 300 palců

PROJEKČNÍ VZDÁLENOST 60palcová projekční plocha: 1,35 – 1,62 m

POMĚR VELIKOSTI OBRAZU  
A PROJEKČNÍ VZDÁLENOSTI

 
1,04 – 1,26

POMĚR PŘIBLÍŽENÍ Optické – 1,2 ×

KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO 
ZKRESLENÍ 

Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení v reálném čase 
Automatická vertikální ± 30°, automatická horizontální ± 20°

TYP OBJEKTIVU
Clonové číslo (F)
Ohnisková vzdálenost
Posun
Zaostřování

1,58 – 1,7
13,52 – 16,22 mm
10:1
Motorové a automatické

LAMPA
Životnost (normální/ekonomický režim) 
Typ

4 000/4 000 hodin
230 W UHE

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 
Videovstup
Audiovstup
Digitální vstup
Vstup z počítače
Vstup pro ovládání
Vstup pro zobrazení USB 3 v 1
Vstup pro paměťové zařízení USB
Vstup pro USB vizualizér Epson
Bezdrátové připojení

1 × RCA, 1 × komponentní (přes 15kolíkový konektor D-sub)
1 × stereofonní konektor mini-jack, 1 × HDMI
1 × HDMI
1 × 15kolíkový konektor D-sub (RGB), 1 × USB 2.0 typu B, 1 × HDMI
1 × USB 2.0 typu B
1 × USB 2.0 typu B
1 × USB 2.0 typu A
Kompatibilní s ELPDC06
1 × jednotka bezdrátové sítě LAN (ELPAP07),
1 × USB klíč pro rychlé bezdrátové připojení (ELPAP09)

POKROČILÉ FUNKCE
Zabezpečení
Provoz

Funkce EasyMP
Zobrazení

 
Otvor pro zámek Kensington, zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, ochrana heslem
Přímé zapnutí a vypnutí, okamžité vypnutí, rychlé spuštění, zobrazení USB 3 v 1  
(Win a Mac), dočasné vypnutí obrazu a zvuku
PC Free, Network Projection, Network & Control
9 barevných režimů

JAZYKY 35 jazyků, které zahrnují: angličtinu, francouzštinu, němčinu, italštinu, španělštinu, 
katalánštinu, portugalštinu, holandštinu, dánštinu, polštinu, maďarštinu, češtinu, 
rumunštinu, slovinštinu, norštinu, švédštinu, finštinu, ruštinu, ukrajinštinu, řečtinu, 
turečtinu, arabštinu, chorvatštinu, slovenštinu, bulharštinu, hebrejštinu

HLUČNOST (normální/ekonomický režim) 40 dB/30 dB

ZVUK 1 × 1 W

HMOTNOST 1,7 kg

ROZMĚRY (H×Š×V) 210 × 292 × 44 mm

PŘÍKON
Normální/ekonomický režim
Pohotovostní režim

304 W/203 W
0,4 W

ZÁRUKA 2 roky na hlavní jednotku, 1 rok nebo 1 000 hodin na lampu

1 Pouze soubory vytvořené v aplikaci Office 2003 nebo novější
2 Měření podle normy ISO 21118

LOGISTICKÉ INFORMACE O VÝROBKU

KÓD SKLADOVÉ JEDNOTKY  

ČÁROVÝ KÓD  

CO NAJDETE V BALENÍ Projektor, napájecí kabel (3 m), kabel k počítači (1,8 m), USB kabel, dálkový ovladač a 
baterie, měkkou přenosnou brašnu, dodávaný software, samolepku „Chráněno heslem“, 
uživatelskou příručku, jednotku bezdrátové sítě LAN, USB klíč pro rychlé bezdrátové připojení

HRUBÁ HMOTNOST  

ROZMĚRY KARTÓNOVÉ KRABICE 
(H×Š×V)  

Epson EB-1776W

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

•  Náhradní lampa 
V13H010L65 (ELPLP65)

•  Sada vzduchových filtrů 
V13H134A31 (ELPAF31)

•  80palcové mobilní plátno 
V12H002S21 (ELPSC21)

•  80palcové vytahovací plátno 
V12H002S24 (ELPSC24)

•  Víceformátové plátno  
65 palců / 74 palců / 80 palců 
V13H003S26 (ELPSC26)

•  Instalační deska 
V12H003D01 (ELPPT01)

•  Stropní deska 
V12H003B23 (ELPMB23)

•  Trubka 450 mm, bílá 
V12H003P13 (ELPFP13)

•  Trubka 700 mm, bílá 
V12H003P14 (ELPFP14)

•  USB vizualizér 
V12H321003 (ELPDC06)

•  Stolní vizualizér 
V12H377040 (ELPDC11)

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816

Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

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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