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Kompaktní a cenově dostupný projektor, se kterým vytvoříte úsporný a 
kolaborativní digitální pracovní prostor v jakémkoliv prostředí.

Toto kompaktní, cenově dostupné zobrazovací řešení nyní umožňuje neomezené a 
působivé prezentace v pracovním prostoru libovolné velikosti. Díky velké projekční 
ploše a flexibilním formátům lze obsah prohlížet ze všech úhlů a účastníci jej mohou 
sdílet přímo ze svých zařízení, což umožňuje jejich dokonalou spolupráci.

S modelem EB-720 uživatelé již nejsou omezeni jednou velikostí projekční plochy, ale 
mohou využít možností jasného, velkého a škálovatelného obrazu o úhlopříčce až 110 
palců. Na rozdíl od panelových ekvivalentů nezaznamenáte žádné stíny, odlesky nebo 
slepá místa a laserový zdroj světla s vysokým jasem 3 800 lumenů funguje i za 
jasného okolního osvětlení. Díky možnosti projekce více obrazovek je spolupráce 
stejně snadná jako intuitivní a funkce rozdělení projekční plochy umožňuje promítání 
až čtyř různých vstupů v rámci jedné velké plochy.

Zážitek z projekce je působivější a možnost připojení více zařízení umožňuje ještě 
lepší kvalitu obrazu a zvuku. Bezdrátové připojení, včetně zrcadlení obrazovky 
prostřednictvím technologie Miracast, umožňuje všem účastníkům dokonalé zapojení 
do spolupráce a sdílení obsahu z jejich tabletu, mobilního telefonu či notebooku. Po 
připojení volitelného vizualizéru Epson můžete snadno promítat 3D předměty, a to v 
neuvěřitelném detailu, který bude dobře viditelný v celé místnosti.

Na rozdíl od plochých displejů přináší model EB-720 více velikostí a formátů projekční 
plochy za jedinou pevnou cenu. Nabízí také flexibilní možnosti instalace umožňující 
všem účastníkům pohodlnější sledování obsahu. Při použití s antibakteriální tabulí 
představuje hygieničtější pracovní prostor, bez otisků prstů.

Další silnou stránkou tohoto modelu je udržitelnost, které je dosaženo prostřednictvím 
udržitelné výroby, používání a životního cyklu produktu.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Jakákoliv místnost, jakákoliv velikost
Velkoformátová projekce s jasným obrazem 
a úhlopříčkou až 110 palců
Pohodlné sledování ze všech úhlů
Bez omezení pozorovacího úhlu, bez stínů, 
odlesků či slepých míst
Více možností spolupráce
Rozšiřte možnosti propojení prostřednictvím 
vlastních přinesených zařízení, webových 
kamer a dalších
Kompatibilní s vizualizéry
Vytvořte naprosto pohlcující zážitek se 
zvukem a vizualizacemi
Výjimečná spolehlivost
Laserová technologie s minimální nutností 
údržby, bez zbytečných starostí



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Projekční systém Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel 0,55 palců s C2 Fine

OBRAZ
Barevný světelný výstup 3.800 lumenů- 2.660 lumenů (ekonomický) v souladu s normou IDMS15.4
Bílý světelný výstup 3.800 lumenů - 2.660 lumenů (ekonomický) v souladu s normou ISO 21118:2012
Rozlišení XGA, 1024 x 768, 4 : 3
Kontrastní poměr 2.500.000 : 1
Korekce lichoběžníku Manuální vertikální: ± 3 °, Manuální horizontální ± 3 °
Reprodukce barev až 1,07 miliardy barev

OPTIKA
Projekční poměr 0,32 - 0,43:1
Zoom Digital, faktor: 1 - 1,35
Úhlopříčka promítaného obrazu 65 palců - 110 palců
Clonové číslo projekčního 
objektivu

1,6

Ohnisková vzdálenost 3,7 mm
Ostření Manuální
Posun 7 : 1

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Rozhraní USB 2.0 typu A (2x), USB 2.0 typu B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (1000 Base-T/ 100-Base 

TX/ 10-Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA vstup (2x), 
VGA výstup, HDMI vstup (3x), Miracast, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup, 
stereofonní konektor mini-jack (3x), vstup pro mikrofon

Připojení chytrého zařízení Ad-hoc / infrastruktura

POKROČILÉ FUNKCE
Bezpečnost Kensington ochrana, Zámek ovládacího panelu, ochrana heslem, Otvor pro visací zámek, Otvor 

pro bezpečnostní kabel, Zámek jednotky bezdrátové sítě LAN, zabezpečení bezdrátové sítě LAN, 
ochrana heslem

Funkce a vlastnosti A/V mute, Technologie Arc Correction, Automatické zapnutí, Automatické vyhledávání zdroje, 
vestavěný reproduktor, kompatibilní se standardem CEC, Digitální přiblížení, funkce přímého 
zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Snadné předvolby nabídky OSD, Email notification, 
domovská obrazovka, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, Posun obrazu, 
okamžité zap./vyp., Mail notification function, Vstup pro mikrofon, síťová správa, Síťová projekce, 
funkce kopírování v nabídce OSD, Quick Corner, Funkce plánování, funkce rozdělení obrazovky, 
Super rozlišení, Webové ovládání, Dálkové ovládání přes web, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN

Interaktivita No
Barevné režimy tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie 255 W, 197 W (ekonomický), 0,5 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku 356 x 395 x 133 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 5,7 kg
Max. hladina hluku Normální režim: 36 dB (A) - úsporný režim: 26 dB (A)
Obsažený software iProjection, Epson Projector Management

OSTATNÍ
Záruka 60 měsíců u dodavatele nebo 12.000 h

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU V11HA01040

Čárový kód 8715946681870

Země původu Čína

Projektor EB-720

OBSAH DODÁVKY

napájecí kabel
dálkové ovládání vč. baterií
Odnímatelná baterie x2
Úvodní příručka

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Table Mount for Ultra-short-throw Series - ELPMB29
V12H516040
ELPSP02
V12H467040
Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & 
Miracast) -ELPAP11
V12H005A01
Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

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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