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Projektor EB-L250F představuje inovativní řešení pro zážitkovou 
signage projekci, které je cenově dostupné, spolehlivé a snadno se 
používá.

Projektor EB-L250F nabízí lepší způsob, jakým zákazníci mohou vnímat značky a 
produkty, ať už se jedná o sdělení, jako jsou pokyny týkající se bezpečné vzdálenosti, 
upozornění na nejnovější propagační akce nebo vytváření poutavých zážitků pro hosty 
restaurací, nakupující, turisty a jiné návštěvníky.

Inovativní a cenově dostupné
Pokročilá laserová technologie Epson je odolná a spolehlivá a poskytuje flexibilní digital 
signage řešení, jež se snadno používá. Nabízí jasné a živé barvy v cenově efektivním 
řešení oproti velkým displejům. 

Velký a škálovatelný obraz
Model EB-L250F umožňuje škálovatelné zobrazení velikostí až do 500 palců v rozlišení 
Full HD s jasem 4 500 lumenů a technologií 3LCD pro jasné barvy a vysokou kvalitu 
zobrazení i v jasně osvětlených prostorách. 

Univerzálnost a snadná instalace
Tento elegantní a stylový signage projektor s jasným obrazem nabízí flexibilitu pro 
splnění nejnáročnějších úkolů a všestrannost pro práci v mnoha komerčních 
prostředích. Uživatelé mohou využívat vestavěné technologie Edge Blending pro více 
projektorů nebo k osvícení celé stěny prostřednictvím jednoho velkého obrazu. 
Projektor lze s dodatečným příslušenstvím nainstalovat na stěnu, strop nebo podlahu a 
také na osvětlovací lištu. K dispozici je také v černém provedení.

Možnosti flexibilního přehrávání
Obsah můžete přehrávat přímo z USB, včetně: seznamů skladeb, videí a signage 
obsahu pomocí vestavěné funkce přehrávání obsahu a softwaru Content Manager 
projektoru Epson. Pomocí vestavěné Wi-Fi a funkce screen mirroring mohou uživatelé 
nahrávat a přehrávat obsah i bezdrátově. Funkce rozdělení projekční plochy umožňuje 
uživatelům připojit několik vstupních zdrojů k zobrazení různých zdrojů obsahu 
zároveň. 

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Řešení pro zážitkovou signage projekci
Elegantní, kompaktní a nevtíravý design.
Až 500palcová projekční plocha
Rozlišení Full HD, jas 4 500 lumenů a 
technologie 3LCD
Flexibilita instalace
Instalace na stěnu, strop, podlahu nebo 
osvětlovací lištu s otáčením o 360 stupňů
Nízké náklady
20 000 hodin užívání bez údržby – 5letá 
záruka
Flexibilní přehrávání
Přehrání obsahu přímo z USB



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Projekční systém Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel 0,62 palců s C2 Fine

OBRAZ
Barevný světelný výstup 4.500 lumenů- 3.150 lumenů (ekonomický)
Bílý světelný výstup 4.500 lumenů - 3.150 lumenů (ekonomický)
Rozlišení Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16 : 9
Vysoké rozlišení (HD) Full HD
Poměr stran obrazu 16 : 9
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 °
Editace videa 10 bitů
2D vertikální obnovovací 
frekvence

192 Hz - 240 Hz

Reprodukce barev až 1,07 miliardy barev

OPTIKA
Projekční poměr 1,33 - 2,16:1
Zoom Manual, faktor: 1 - 1,6
Objektiv Optika
Úhlopříčka promítaného obrazu 40 palců - 500 palců
Clonové číslo projekčního 
objektivu

1,49 - 1,77

Ohnisková vzdálenost 18,2 mm - 29,2 mm
Ostření Manuální
Posun 10 : 1

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

10 Base-T), bezdrátová síť LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), VGA vstup (2x), VGA výstup, 
kompozitní vstup, Miracast, audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack, audiovstup, stereofonní 
konektor mini-jack (2x), HDMI (HDCP 2.2) (2x)

Připojení chytrého zařízení Ad-hoc / infrastruktura
Síťový protokol HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

POKROČILÉ FUNKCE
Bezpečnost Kensington ochrana, Bezpečnostní tyč, Zámek ovládacího panelu, 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, 
Automatická korekce lichoběžníku, vestavěný reproduktor, Přizpůsobitelné logo uživatele, funkce 
přímého zapnutí a vypnutí, kompatibilní s vizualizéry, Technologie Edge Blending, domovská 
obrazovka, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, Dlouhá životnost zdroje 
světla, funkce kopírování v nabídce OSD, bez PC, Quick Corner, Funkce plánování, zrcadlové 
zobrazování, funkce rozdělení obrazovky, Super rozlišení, Webové ovládání, Dálkové ovládání 
přes web, kompatibilní s bezdrátovou sítí LAN, aplikace iProjection

Barevné režimy tabule, kino, dynamický, prezentace, sRGB, Multi Projection
Řízení projektoru via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Zjišťování zařízení AMX, 

Control4 Simple Device Discovery Protocol
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OBSAH DODÁVKY

napájecí kabel
dálkové ovládání vč. baterií
Kryt kabelu



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie 254 W, 193 W (ekonomický)
Napájení AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Rozměry produktu (výchozí 
poloha)

325 x 299 x 90 mm (šířka x hloubka x výška)

Hmotnost výrobku 4,1 kg
Max. hladina hluku Normální režim: 36 dB (A) - úsporný režim: 27 dB (A)
Teplota skladování -10° C - 60° C
vlhkost vzduchu Provoz 20% - 80%, skladování 10% - 90%

Pokud je projektor instalován na stropním držáku nebo na zeď v prostředí, kde dochází k 
výraznému výskytu olejového kouře, vypařování olejů nebo chemikálií, používání velkého 
množství dýmu nebo bublin při pořádání akcí nebo častému zapalování aromatických olejů, může 
dojít k degradaci materiálu a pádu projektoru. 

Pokud máte pochybnosti o prostředí, ve kterém je projektor umístěn, nebo máte jakékoliv další 
dotazy, obraťte se na naše oddělení podpory, kde vám ochotně poradí.

Obsažený software Content DIY App, iProjection, Software Epson Projector Content Manager, Epson Projector 
Management

Doplňky bezdrátová síťová jednotka
Typ místnosti / aplikace Projekce modelů, Poutače / maloobchod, Návštěvnická atrakce
Umístění Montáž na strop, Stůl, Podlaha, Osvětlovací lišta, Montáž na stěnu
Barva Bílá

OSTATNÍ
Záruka 60 měsíců u dodavatele nebo 12.000 h
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OBSAH DODÁVKY

napájecí kabel
dálkové ovládání vč. baterií
Kryt kabelu



VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11
V12H005A01
Lighting Track Mount - ELPMB61W
V12H964240
Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W
V12H963210

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU V11HA17040

Čárový kód 8715946686462

Země původu Filipíny

EB-L250F

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

EPSON EUROPE B.V. 
Organizační složka 
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21          
140 00 Praha - Michle 
Česká republika

Infolinka: +420 246 037 281 
www.epson.cz


