
EB-U50
KARTA PRODUKTU

Ten projektor cechuje się niezwracającym uwagi wyglądem oraz 
prostym montażem i obsługą. Idealnie nadaje się do sklepów, galerii i 
muzeów.

Wszechstronny, ekonomiczny i oszczędzający przestrzeń projektor do reklam o 
jasności wynoszącej 3700 lumenów i rozdzielczości WUXGA. Dzięki białej, eleganckiej, 
czystej i pozbawionej krawędzi obudowie urządzenie doskonale się wtapia w 
większość miejsc bez odwracania uwagi widzów od prezentowanej treści. 
Wszechstronność i niezawodność dają użytkownikom wiele możliwości montażu 
urządzenia i zapewniają komfort. 

Przystępność
To najbardziej korzystne cenowo urządzenie w ofercie projektorów do reklam firmy 
Epson. Jest to model lampowy (nie laserowy) i charakteryzuje się niskim całkowitym 
kosztem eksploatacji (TCO). Czas eksploatacji lamp i filtrów jest dłuższy niż w 
przypadku innych projektorów lampowych. Wynosi on 10 000 h w trybie standardowym 
i 17 000 h w trybie ekonomicznym. Cykl konserwacji filtra wynosi 10 000 h.1

Jakość obrazu
Technologia 3LCD zapewnia wyświetlanie jasnych obrazów o żywych kolorach. 

Łatwy montaż i proste użytkowanie
Niski całkowity koszt eksploatacji dotyczy wszystkich kwestii związanych z projektorem 
EB-U50 — zaczynając od prostoty i elastyczności montażu. Można go w prosty sposób 
zamocować i podłączyć do listwy oświetleniowej, na suficie lub ustawić na podłodze.2
Projektor EB-U50 obraca się też o 360 stopni w poziomie i o 30 w pionie.

Dyskretny wygląd
EB-U50 pasuje do różnych przestrzeni, jego elegancka, czysta, biała i pozbawiona 
krawędzi obudowa świetnie się wtapia w większość miejsc.

Elastyczność
Oprogramowanie Epson Projector Content Manager umożliwia szybką i prostą 
konfigurację bez specjalistycznej instalacji. Do odtwarzania nie jest wymagany 
komputer (z wbudowanym Wi-Fi), odtwarzanie następuje z wykorzystaniem dysku 
USB, ścieżki można zmieniać za pomocą pilota. Wiele funkcji wyświetlania w EB-U50 
pozwala na łączenie krawędzi, wyświetlanie skalowanych obrazów, dostosowywanie 
wielu wyświetlanych obrazów i synchronizację odtwarzania.

KLUCZOWE CECHY

Niski całkowity koszt eksploatacji
Imponujący czas eksploatacji lampy i filtra
Wygląd nie rzuca się w oczy
Dyskretny wygląd pasuje to większości 
miejsc
Elastyczność
Wiele możliwych opcji montażu
Wysoka jakość obrazów
Jasne obrazy o żywych kolorach dzięki 
technologii 3LCD
Łatwa obsługa
Prosty montaż i łatwe użytkowanie



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
System projekcyjny Technologia 3LCD
Panel LCD 0,67 cal

OBRAZ
Natężenie światła barwnego 3.700 lumen- 2.400 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą IDMS15.4
Natężenie światła białego 3.700 lumen - 2.400 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012
Rozdzielczość WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
High Definition Full HD
Współczynnik proporcji obrazu 16:10
Stosunek kontrastu 16.000 : 1
Native Contrast 420 : 1
Lampa UHE, 200 W, 10.000 h Żywotność, 17.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu Auto pionowo: ± 30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 30 °
Odwzorowanie kolorów do 1,07 mld kolorów

UKŁAD OPTYCZNY
Stosunek projekcji 1,38 - 1,68:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,2
Rozmiar projekcji 30 cale - 300 cale
Wartość przesłony obiektywu 
projekcyjnego

1,5 - 1,71

Odległość ogniskowa 20,42 mm - 24,5 mm
Odległość projekcyjna, system 
szerokokątny

0,9 m - 9 m ( 30 cal ekran

Odległość projekcyjna, system 
Tele

1,1 m - 11 m ( 30 cal ekran

ZŁĄCZA
Przyłącza Złącze USB 2.0 typu A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, WLAN, Wejście VGA (2x), 

Wyjście VGA, Wejście HDMI (2x), Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Stereofoniczne wejście 
audio mini-jack (2x)

Połączenie ze smartfonem Ad-hoc/Infrastruktura

INFORMACJE OGÓLNE
Zużycie energii 285 W, 218 W (tryb ekonomiczny), 0,3 W (w trybie czuwania)
Wymiary produktu (domyślne 
ustawienie)

364 x 87 x 248 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)

Waga produktu 3,1 kg
Poziom hałasu Tryb normalny: 37 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 28 dB (A)
Głośniki 5 W
Kolor Biały

ZAAWANSOWANE FUNKCJE
Bezpieczeństwo Zamek Kensington, Otwór na linkę zabezpieczającą, Blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, 

Ochrona hasłem

INNE
Gwarancja 36 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu lub 10.000 h, Lampa: 12 miesiące/miesięcy lub 

1.000 h
Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

EB-U50

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Pilot z bateriami
Kabel zasilający
Skrócona instrukcja uruchomienia
Instrukcja obsługi (CD)



OPCJONALNE AKCESORIA

Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)
V13H010L97
Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60
V12H963010
Lighting Track Mount - ELPMB61
V12H964040

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU V11H952040

Kod kreskowy 8715946670775

Kraj pochodzenia Chiny

EB-U50

1.  Szacowany czas eksploatacji lampy w trybie
standardowym wynosi 10 000 h. Szacowany czas eksploatacji
lampy w trybie ekonomicznym wynosi 17 000 h. Faktyczny
czas eksploatacji lampy jest zależny od wybranego trybu,
warunków środowiskowych i użytkowania. Z czasem jasność
lampy ulega obniżeniu. Obowiązuje 90-dniowa ograniczona
gwarancja na lampę.
2.  Szacowany czas eksploatacji filtra powietrza przy
używaniu projektora w trybie standardowym i w zwykłych
warunkach wynosi 10 000 h.  Faktyczny czas eksploatacji jest
zależny od trybu pracy i środowiska użytkowania.
3.  
4.  Podstawa podłogowa i listwa oświetleniowa są dostępne
jako opcje do kupienia osobno.
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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: + 48 22 295 37 25 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora) 
www.epson.pl


