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Denna vita skyltprojektor har en diskret design, enkel installation och 
drift samt passar perfekt för butiker, gallerier och muséer.

En mångsidig digital skyltprojektor på 3 700 ANSI lumen med WUXGA-upplösning vilken 
är både prisvärd och platsbesparande. Den drar nytta av fördelarna med en enkel, ren 
och vit design utan kanter som smälter in i de flesta miljöer, vilket gör att tittarna inte 
distraheras från innehållet. Dessutom ger dess flexibilitet och tillförlitlighet användarna 
många installationsalternativ och fit and forget-trygghet. 

Prisvärd
Den mest prisvärda enheten i Epsons sortiment av skyltprojektorer. Den är lampbaserad 
(inte laser) och har en låg total ägandekostnad (TCO). Lamporna och filtren har längre 
livslängd än andra lampbaserade projektorer, med en livslängd på 10 000 timmar i 
normalläge och 17 000 timmar i miljöläge. Filtret har en underhållscykel på 10 000 timmar.
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Bildkvalitet
3LCD-teknik säkerställer projektionen av klara och livfulla bilder. 

Enkel att installera och använda
Den låga totala ägandekostnaden är genomgående i alla element i EB-U50 … med början 
i den enkla och flexibla installationen. Den kan enkelt installeras och fästas på en 
belysningsbana, monteras i taket eller användas stående på golvet.2 EB-U50 kan även 
roteras 360 grader horisontellt och 30 grader vertikalt.

Diskret design
EB-U50 är platsbesparande, enkel, ren, vit och saknar kant – den smälter fint in i de flesta 
miljöer.

Flexibilitet
Med hjälp av programvaran Epson Projector Content Manager går det snabbt och lätt att 
installera utan specialkunskaper. Uppspelning sker utan dator (med inbyggt Wi-Fi), via en 
USB-enhet och kan ändras med hjälp av fjärrkontrollen. EB-U50 inkluderar även 
funktioner för projicering från flera källor, detta i syfte att möjliggöra kantblandning, visa 
anpassade bilder, justera flera projicerade bilder och synkronisera uppspelning.

VIKTIGA FUNKTIONER

Låg total ägandekostnad
Imponerande lamp- och filterlivslängd
Diskret design
Diskret design som passar i de flesta miljöer
Flexibel
Utformad för att passa många 
installationsalternativ
Högkvalitativa bilder
Klara och livfulla bilder tack vare 3LCD-
tekniken
Användarvänlig
Enkel att installera och använda



PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System 3LCD Technology

LCD Panel 0,67 inch

IMAGE

Färgstyrka 3.700 Lumen- 2.400 Lumen (ekonomi) i enlighet med IDMS15.4

Vitstyrka 3.700 Lumen - 2.400 Lumen (ekonomi) i enlighet med ISO 21118:2012

Upplösning WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

Högupplöst Full HD

Aspect Ratio 16:10

Kontrastförhållande 16.000 : 1

Native Contrast 420 : 1

Lampa UHE, 200 Watt, 10.000 h Livslängd, 17.000 h Livslängd (i sparläge)

Trapetskorrigering Auto vertical: ± 30 °, Manuell horizontal ± 30 °

Färgåtergivning upp till 1,07 miljarder färger

OPTIK

Projektionsförhållande 1,38 - 1,68:1

Zoom Manual, Factor: 1 - 1,2

Projektionsstorlek 30 inches - 300 inches

Projection Lens F Number 1,5 - 1,71

Fokuslängd 20,42 mm - 24,5 mm

Projektionsavstånd vidvinkel 0,9 m - 9 m ( 30 inch screen)

Projektionsavstånd tele 1,1 m - 11 m ( 30 inch screen)

CONNECTIVITY

Anslutningar USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, WLAN, VGA in (2x), VGA ut, HDMI in 

(2x), Stereominitele ljudutgång, Stereominitele ljudingång (2x)

Epson iProjection App Ad-hoc/infrastruktur

ALLMÄNT

Energiförbrukning 285 Watt, 218 Watt (ekonomi), 0,3 Watt (i standby)

Produktmått (standardläge) 364 x 87 x 248 mm (Bredd x Djup x Höjd)

Vikt 3,1 kg

Ljudnivå Normal: 37 dB (A) - Economy: 28 dB (A)

Högtalare 5 Watt

Färg Vit

ADVANCED FEATURES

Säkerhet Kensington-skydd, Security cable hole, Trådlöst LAN-enhetslås, Lösenordsskydd

Funktioner Inbyggd högtalare, Dokumentkamerakompatibel, Horisontell och vertikal keystone-korrigering, 

Lampa med lång livslängd, Appen iProjection

Färglägen Tavla, Bio, Dynamisk, Presentation, sRGB, Multi Projection

EB-U50

LEVERANSOMFATTNING

Fjärrkontroll inkl. batterier
Strömkabel
Snabbstartsguide
Bruksanvisning (CD)



LOGISTIKINFORMATION

SKU V11H952040

Streckkod 8715946670775

Tillverkningsland Kina

EB-U50

1.  10 000 timmar är lampans beräknade livslängd vid
användning i normalt läge. 17 000 timmar är lampans
beräknade livslängd när den används i miljöläge. Lampans
faktiska livslängd varierar beroende på valt läge,
miljöförhållanden och användning. Lampans ljusstyrka
minskar med tiden. Lampan levereras med en 90-dagars
begränsad garanti.
2.  10 000 timmar är den beräknade livslängden för
luftfiltret när projektorn används i normalt läge i en
3.  vanlig miljö.  Det faktiska timantalet kan variera
beroende på läge och användningsmiljö.
4.  
5.  Golvställ och belysningsbana är köpbara tillval.

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. 
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige 
Produktinformation: 0771-400135 
Support: 0771-400134 
Fax Support: 0771-400136 
level.one@epson.se 
www.epson.se

Finlandsgatan 10 
164 74 Kista 
Öppettider Support: 09.00 – 17.00


