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Cenově dostupný, úsporný a snadno použitelný laserový projektor s 
podporou streamování, sdílení a s vestavěnými 16W reproduktory.

Náš nový, mimořádně jasný business projektor s rozlišením HD-ready WXGA přinese 
do vašich konferenčních místností ostrý obraz s jasnými barvami. Model EB-L200W 
podporuje streamování a sdílení s použitím bezdrátové sítě LAN a screen mirroringu. 
Funkce rozdělení projekční plochy umožňuje promítat obraz ze dvou nebo čtyř vstupů 
na jedné ploše.

Laserový výkon 
Rozlišení WXGA s vysokým kontrastním poměrem 2 500 000 : 1 a technologií 3LCD 
zaručuje dokonale ostrý a kvalitní obraz. Rovnoměrný bílý i barevný světelný výstup dá 
vašim prezentacím vyniknout i v jasně osvětlených místnostech.

Jednoduché nastavení a připojení
Projektor je vybaven funkcí automatického zapnutí a řadou možností připojení včetně 
dvou konektorů HDMI. Vestavěná podpora bezdrátové sítě LAN umožňuje streamování 
obsahu z notebooků a mobilních zařízení pomocí screen mirroringu (Miracast). 
Kompatibilita se softwarem iProjection1 usnadňuje připojení mobilních zařízení a 
sdílení obsahu.

Nižší náklady
Dlouhá životnost 30 000 hodin v úsporném režimu (nebo 20 000 hodin v běžném) je 
zárukou výjimečné spolehlivosti.

Domovská obrazovka
Domovská obrazovka nabízí rychlý a snadný přístup k řadě užitečných funkcí včetně 
výběru zdrojů připojení. Pomocí informací na obrazovce lze také snadno nastavit 
bezdrátové připojení.

Flexibilita s přidanou hodnotou
Software Epson iProjection software1 umožňuje připojit až 50 počítačů a rozdělit 
projekční plochu na více obrazovek. Tato možnost je cenově mnohem výhodnější a 
flexibilnější než použití plochého displeje.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Laserový projektor s jasem 4 200 lumenů
Ostrý obraz a jasné barvy i v plně 
osvětlených místnostech
Laserový projektor
Vyšší barevná přesnost a vysoký kontrastní 
poměr (2 500 000 : 1)
Streamování a sdílení
Snadná integrace díky připojení přes 
bezdrátovou síť LAN, screen mirroringu a 
dvěma vstupům HDMI, vestavěné 16W 
reproduktory
Na projektor po instalaci už nemusíte 
myslet
Laserová technologie Epson s dlouhou 
životností a bezstarostný provoz díky 
pětileté záruce
Kompletní řešení
Neuvěřitelný kontrastní poměr 2 500 000 : 1 
pro živý a věrný obraz s hlubokými odstíny 
černé



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

OBRAZ
Barevný světelný výstup 4.200 lumenů- 2.940 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup 4.200 lumenů - 2.940 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení WXGA, 1280 x 800, 16 : 10
Kontrastní poměr 2.500.000 : 1
Zdroj světla Laser
Zdroj světla 20.000 Hodiny Durability High, 30.000 Hodiny Durability Eco
Korekce lichoběžníku auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °
Reprodukce barev až 1,07 miliardy barev

OPTIKA
Projekční poměr 1,38 - 2,24:1
Zoom Manual, faktor: 1 - 1,62
Úhlopříčka promítaného obrazu 29 palců - 282 palců
Ohnisková vzdálenost 18,2 mm - 29,2 mm
Ostření Manuální

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie 254 W, 193 W (ekonomický), 0,5 W (pohotovostní režim)
Napájení AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Teplota skladování -10° C - 60° C
Rozměry výrobku 325 x 299 x 90 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 4,1 kg
Max. hladina hluku Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 28 dB (A)

TECHNOLOGIE
Projekční systém Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel 0,59 palců s C2 Fine

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Rozhraní USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 Base-T), 

bezdrátová síť LAN a/n (5 GHz), Wi-Fi Direct, VGA vstup (2x), VGA výstup, kompozitní vstup, 
Miracast, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup, stereofonní konektor mini-jack 
(2x), audiovstup, cinch, vstup pro mikrofon, HDMI (HDCP 2.2) (2x)

Připojení chytrého zařízení Ad-hoc / infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE
2D barevné režimy dynamický, kino, prezentace, sRGB, tabule
Funkce a vlastnosti Posuvník vypnutí zvuku a obrazu, Automatické zapnutí, vestavěný reproduktor, kompatibilní s 

vizualizéry, domovská obrazovka, Dlouhá životnost zdroje světla, Tlačítko ztlumení zvuku, funkce 
kopírování v nabídce OSD, bez PC, Quick Corner, zrcadlové zobrazování, funkce rozdělení 
obrazovky, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, aplikace iProjection, Aplikace iProjecton 
nastavená pomocí kódu QR

OSTATNÍ
Záruka 60 měsíců u dodavatele nebo 12.000 h

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU V11H991040

Čárový kód 8715946686097

Země původu Čína

EB-L200W

OBSAH DODÁVKY

dálkové ovládání vč. baterií
napájecí kabel
Hlavní zařízení
HDMI Cable

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
ELPSP02
V12H467040
Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71
Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60

1.  – Vyžaduje aplikaci iProjection a připojení k internetu
– kompatibilní pouze se zařízeními iOS, Android a Google
Chromebook. Sdílení souborů může být omezeno.

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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