
Epson EB-824H
KARTA PRODUKTU

WYŚMIENITE PROJEKTORY DO WZOROWYCH PREZENTACJI

Projektory serii Epson EB-8H posiadają wszystko co jest niezbędne do 
przeprowadzenia idealnej prezentacji. Gwarantują znakomity obraz, innowacyjne 
funkcje, a przy tym są proste w obsłudze i bardzo energooszczędne.

Szeroka gama wejść i nowe funkcje

Seria Epson EB-8H dostarcza wielu funkcji poprawiających jakość wrażeń związanych 
z prezentacjami, m.in. dedykowane wejście na mikrofon, wbudowany głośnik o mocy 
10W ułatwiający nagłośnienie nawet dużej sali, czy też złącze USB-A do 
bezpośredniego podłączenia wizualizera Epson, dzięki któremu możliwe jest 
prezentowanie foliogramów lub obiektów trójwymiarowych - wszystko na dużym 
ekranie, co zapewnia skupienie się widowni na prezentacji. Wszystkie funkcje nowego 
projektora dostępne są z poziomu nowego pilota zdalnego sterowania.

Uwolnij się od kabli

Oprogramowanie EasyMP Monitor zapewnia pełną zdalną konfigurację i obsługę 
projektora przez sieć. Można np. ustawić alert adres e-mail dotyczący stanu lampy, 
dzięki czemu zawsze zostaniesz powiadomiony o wszelkich problemach, które 
mogłyby zaburzać przebieg prezentacji. Dzięki dużej liczbie możliwych połączeń, 
mobilności oraz prostym i wygodnym funkcjom, seria EB-8H jest idealna do 
zastosowań firmowych i edukacyjnych.

Nasz wkład w ochronę środowiska

Seria Epson EB-8H jest zaprojektowana i produkowana zgodnie z naszą polityką 
ochrony środowiska. Dzięki długiej żywotności lampy projektory są wydajne 
energetycznie. W połączeniu z prostą konserwacją uzyskuje się niski całkowity koszt 
posiadania, dzięki czemu projektory są szczególnie atrakcyjne.

KLUCZOWE CECHY

Funkcje oszczędzania energii (opóźnione 
wyłączanie czasowe, możliwość 
natychmiastowego wyłączenia, wyłączanie 
przy braku sygnału)
Redukcja zanieczyszczeń: projektory 
wyprodukowano bez użycia farb, 
opakowanie w 100% złożone z materiałów 
przetwarzalnych
Wysokowydajna, jasna i trwała lampa E-
TORL pozwoli zaoszczędzić nie tylko 
pieniądze, ale także otaczające nas 
środowisko



SPECYFIKACJE PRODUKTU

OBRAZ
Natężenie światła barwnego 3.000 lumen-2.400 lumen (tryb ekonomiczny)
Natężenie światła białego 3.000 lumen - 2.400 lumen (tryb ekonomiczny)
Rozdzielczość XGA, 1024 x 768, 4:3
Stosunek kontrastu 2.000 : 1
Lampa ETORL, 200 W, 5.000 h Żywotność, 6.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu Auto pionowo: ± 30 °

UKŁAD OPTYCZNY
Stosunek projekcji 1,38 - 2,24:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,6
Rozmiar projekcji 30 cale - 300 cale
Fokus Ręcznie

ZŁĄCZA
Funkcja USB wyświetlacza 2 w 1: obraz / mysz
Przyłącza Złącze USB 2.0 typu B, Złącze USB 2.0 typu A, RS-232, Wejście VGA (2x), Wyjście VGA, Wejście 

sygnału kompozytowego, Wejście sygnału komponentowego, Wejście S-Video, Wejście RGB (2x), 
Stereofoniczne wejście audio mini-jack (2x), Wejście audio typu cinch

ZAAWANSOWANE FUNKCJE
Bezpieczeństwo Zamek Kensington, Drążek zabezpieczający, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem
Funkcje Automatyczny wybór wejścia, Automatyczna korekta trapezu, Zamrażanie obrazu, 

Natychmiastowe włączanie/wyłączanie, Przeglądarka JPEG, Przycisk wyciszania

INFORMACJE OGÓLNE
Zużycie energii 275 W, 228 W (tryb ekonomiczny), 0,7 W (w trybie czuwania)
Wymiary produktu 327 x 250 x 95 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 3,1 kg
Poziom hałasu Tryb normalny: 35 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 28 dB (A)

INNE
Gwarancja 36 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Lampa: 12 miesiące/miesięcy lub 1.000 h

Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU V11H355040

Kod kreskowy 8715946455815

Wymiary opakowania pojedynczego 1100 x 3165 x 1030 mm

Waga pudełka 153 kg

szt. 1 Liczba jednostek

Kraj pochodzenia Chiny

Rozmiar palety 55 szt.

Epson EB-824H

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Urządzenie podstawowe
Instrukcja montażu
Instrukcja obsługi (CD)
Kabel zasilający
Kabel USB
Kabel komputerowy

OPCJONALNE AKCESORIA

Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Lampa L50
V13H010L50
Zestaw filtrów powietrza A22
V13H134A22

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


