
EB-530S
KARTA PRODUKTU

Ten wszechstronny projektor doskonale nadaje się do prowadzenia 
wysokiej jakości prezentacji w klasach i w małych salach 
konferencyjnych

Model EB-530S pozwala na wyświetlanie obrazów w znakomitej jakości, a dodatkowe 
funkcje gwarantują większe zadowolenie klientów. Aby zaoszczędzić miejsce, projektor 
można zamocować na ścianie czy suficie, lub ustawić na szafce tuż pod ścianą. 

Obraz wysokiej jakości

Projektor EB-530S został wyposażony w technologię 3LCD, która gwarantuje 
znakomitą jakość wyświetlania, większą jasność obrazu i dokładność koloru. Obraz jest 
widoczny również w jasno oświetlonych pomieszczeniach, dzięki równemu natężeniu 
mocy światła białego i barwnego. Wysoki współczynnik kontrastu gwarantuje większą 
dokładność szczegółu, a nowy obiektyw o krótkim rzucie przekłada się na lepszą 
ostrość obrazu.

Lepszy stosunek jakości do ceny

Lampa w modelu EB-530S może pracować nawet do 10 000 godzin w trybie 
ekonomicznym. Zawiera też wbudowany głośnik o mocy 16 W i wejście mikrofonu.

Łatwa instalacja i obsługa

W modelu EB-530S zastosowano funkcję pionowej i poziomej korekcji geometrii 
obrazu, co pozwala osiągnąć doskonały kształt obrazu. Oprogramowanie do projekcji z 
kilku komputerów pozwala na równoczesne wyświetlanie treści z czterech różnych 
urządzeń, takich jak komputer, tablet czy smartfon.

Kompatybilne rozwiązanie
Współpracuje z tablicami interaktywnymi SMART Board z serii M600 i 8001 i obsługuje 
rozszerzony panel sterowania SMART — kontrolujesz więc opcje zasilania, głośności i 
wprowadzania danych. 

To zintegrowane rozwiązanie umożliwia bezproblemową obsługę. Po sparowaniu z 
tablicą interaktywną SMART Board system obsługuje oprogramowanie do wspólnej 
nauki SMART Notebook, więc użytkownicy mogą łatwo na bieżąco obsługiwać treści 
na ekranie. Nauczyciele mogą uatrakcyjnić lekcje dzięki wielu wstępnie opracowanym 
treściom SMART Notebook dostępnym w witrynie SMART Exchange.

KLUCZOWE CECHY

Niepowtarzalna jakość obrazu
Jaśniejszy obraz i bardziej rzeczywiste 
kolory dzięki technologii Epson 3LCD
Jednakowo wysokie natężenie światła 
białego i barwnego
Wyświetlany obraz jest dobrze widoczny 
nawet w jasno oświetlonych 
pomieszczeniach
Dłuższa żywotność lampy oznacza niski 
koszt całkowity eksploatacji
10 000 godzin (tryb ekonomiczny)/5000 
godzin (tryb standardowy)
Wiele opcji montażu
Funkcja poziomej i pionowej korekty 
geometrii obrazu pozwala na używanie 
projektora w ustawieniu bocznym i na 
nierównym podłożu
Łatwa obsługa
Zgodność z wybranymi tablicami 
interaktywnymi SMART Board



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
System projekcyjny Technologia 3LCD
Panel LCD 0,55 cal z MLA (D8)

OBRAZ
Natężenie światła barwnego 3.200 lumen- 1.800 lumen (tryb ekonomiczny)
Natężenie światła białego 3.200 lumen - 1.800 lumen (tryb ekonomiczny) zgodne z normą ISO 21118:2012
Rozdzielczość XGA, 1024 x 768, 4:3
Stosunek kontrastu 16.000 : 1
Lampa 215 W, 5.000 h Żywotność, 10.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ± 15 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja 

obsługi") poziomo ± 15 °
Odwzorowanie kolorów Do 1,07 mld kolorów

UKŁAD OPTYCZNY
Stosunek projekcji 0,55:1
Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35
Rozmiar projekcji 50 cale - 108 cale
Odległość projekcyjna, system 
szerokokątny

0,5 m ( 50 cal ekran)

Odległość projekcyjna, system 
Tele

1,3 m ( 108 cal ekran)

Wartość przesłony obiektywu 
projekcyjnego

1,6

Odległość ogniskowa 6,4 mm
Fokus Ręcznie
Przesunięcie 9,51 : 1

ZŁĄCZA
Funkcja USB wyświetlacza 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
Połączenie ze smartfonem Ad-hoc/Infrastruktura

INNE
Gwarancja 24 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Lampa: 12 miesiące/miesięcy lub 1.000 h

Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU V11H673340

Kod kreskowy 8715946615592

szt. 1 Liczba jednostek

Kraj pochodzenia Filipiny

Rozmiar palety 40 szt.

EB-530S

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Instrukcja obsługi (CD)
Oprogramowanie (CD)
Instrukcja montażu
Pilot z bateriami
Kabel zasilający
Urządzenie podstawowe
Kabel VGA
SMART Integrated IWB Cable

OPCJONALNE AKCESORIA

Control and Connection Box - ELPCB02
V12H614040
ELPSP02
V12H467040
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09
Air Filter - ELPAF47
V13H134A47
Soft Carry Case - ELPKS66
V12H001K66
Lamp - ELPLP87
V13H010L87

1.  Tablice interaktywne SMART Board z serii M600 i 800 są
sprzedawane oddzielnie. Projektory EB-530S i EB-580S są
zgodne z tablicami interaktywnymi SMART Board M680E i
880E. Projektor EB-585WS jest zgodny z tablicami
interaktywnymi SMART Board M685E i 885E.

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


