
EB-4650
KARTA PRODUKTU

Projektor instalacyjny emitujący światło o jasności 5200 lumenów i 
rozdzielczości ekranu XGA, wyświetlający ostry i wyraźny obraz w 
trakcie prezentacji.

EB-4650 to projektor instalacyjny XGA wyświetlający jasne, wyraźne obrazy i 
wyposażony w zaawansowane, a zarazem łatwe w obsłudze funkcje. System 3LCD 
firmy Epson i jednakowo wysokie natężenie światła białego i barwnego (5200 lumenów) 
sprawiają, że ważne prezentacje są wyświetlane w żywych i realistycznych kolorach, 
bez względu na warunki oświetleniowe.

Model EB-4650 odznacza się wysoką jakością obrazu w technologii HD i 
współczynnikiem kontrastu 5000:1. To gwarantuje najlepszą projekcję ważnych 
prezentacji. 

Dzięki różnorodnym funkcjom ułatwiającym instalację, konfiguracja i obsługa projektora 
jest bardzo łatwa. Dzięki szerokiemu współczynnikowi powiększenia x2.0, korekcji 
geometrii obrazu, korekcji punktu i korekcji łuku projektor z łatwością można szybko 
ustawić w różnych pozycjach, tak aby obraz nie był rozmazany ani zniekształcony. 

Do wejścia HDMI i portu wyświetlacza można podłączać różne urządzenia o wysokiej 
rozdzielczości, aby bez trudu wyświetlać obraz. Lampę i filtr da się łatwo wymienić — to 
sprawia, że konserwacja projektora jest prosta, a wyświetlane prezentacje są tak jasne 
i wyraźne, jak to tylko możliwe. 

Dostępna podczas prezentacji funkcja dzielenia ekranu pozwala na jednoczesne 
wyświetlanie obrazu z dwóch różnych źródeł (jednym z nich może być drugi laptop lub 
wizualizer Epson USB), co zwiększa atrakcyjność prowadzonych prezentacji.

KLUCZOWE CECHY

Bardzo jasna projekcja
Natężenie światła białego i barwnego 5200 
lumenów
Wysoka rozdzielczość
Rozdzielczość XGA
Najwyższa jakość obrazów
Technologia 3LCD
Bogata, głęboka czerń
Współczynnik kontrastu 5000:1
Dzielenie ekranu
Podłączenie do dwóch różnych źródeł



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
System projekcyjny Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD 0,63 cal z MLA (D8)

OBRAZ
Natężenie światła barwnego 5.200 lumen-3.700 lumen (tryb ekonomiczny)
Natężenie światła białego 5.200 lumen - 3.700 lumen (tryb ekonomiczny)
Rozdzielczość XGA, 1024 x 768, 4:3
Stosunek kontrastu 5.000 : 1
Lampa 280 W, 4.000 h Żywotność, 5.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ± 30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja 

obsługi") poziomo ± 30 °

UKŁAD OPTYCZNY
Stosunek projekcji 1,27 - 2,59:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 2
Rozmiar projekcji 30 cale - 300 cale
Odległość projekcyjna, system 
szerokokątny

0,7 m - 1,6 m (30 cal ekran)

Odległość projekcyjna, system 
Tele

7,8 m - 15,9 m (30 cal ekran)

Wartość przesłony obiektywu 
projekcyjnego

1,5 - 2,14

Odległość ogniskowa 16,72 mm - 33,47 mm
Fokus Ręcznie

ZAAWANSOWANE FUNKCJE
Bezpieczeństwo Zamek Kensington, Drążek zabezpieczający, Blokada panelu obsługi, Ochrona hasłem

INNE
Gwarancja 36 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu lub 8.000 h, Lampa: 12 miesiące/miesięcy lub 

1.000 h
Optional warranty extension available

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU V11H546040

Kod kreskowy 8715946530208

Wymiary opakowania pojedynczego 762 x 432 x 324 mm

Waga pudełka 12,9 kg

szt. 1 Liczba jednostek

Kraj pochodzenia Chiny

Rozmiar palety 16 szt.

EB-4650

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Instrukcja na płycie CD
Pokrywa kabli
Kabel komputerowy
Kabel zasilający
Pilot z bateriami

OPCJONALNE AKCESORIA

Lamp - ELPLP77
V13H010L77
Air Filter - ELPAF45
V13H134A45
Wireless LAN Adapter (b/g/n) - ELPAP07 
V12H418P13
Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14

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


