FICHA DE PRODUTO

EB-536Wi

Este versátil projector interactivo é ideal para fazer apresentações de
alta qualidade em salas de aula e pequenas salas de reunião
O EB-536Wi produz imagens de qualidade superior e inclui diversas funcionalidades
adicionais de origem para oferecer uma melhor relação qualidade/preço. Ideal para salas
de aula ou pequenas salas de reunião, este projector pode ser montado na parede ou no
tecto. Conta ainda com uma gama de funcionalidades interactivas, incluindo uma caneta
de sincronização rápida para uma escrita precisa, que podem ser utilizadas logo após a
instalação.
Imagem de alta qualidade
O EB-536Wi está equipado com tecnologia 3LCD para produzir imagens luminosas de
qualidade superior com cores mais exactas. A imagem pode ser vista inclusivamente em
espaços com muita luz graças aos White e Colour light output igualmente elevados. Os
detalhes da imagem são nítidos graças à elevada relação de contraste e a nova lente de
curta distância produz imagens mais nítidas e uma melhor focagem.
Melhor ralação qualidade/preço
Agora, a lâmpada no EB-536Wi dura até 10.000 horas no modo Eco. O projector poupa
energia inclusivamente durante as apresentações através do ajuste automático da
luminosidade consoante o conteúdo. A função de silêncio A/V coloca a apresentação em
pausa e diminui a intensidade da lâmpada em 70% para poupar energia quando o
projector não está a ser utilizado. O altifalante de 16 W incorporado do projector permite
reproduzir conteúdo de áudio directamente através do projector, sem a necessidade de
altifalantes externos adicionais. A entrada para microfone transforma o projector num
sistema PA para os apresentadores se fazerem ouvir num ambiente de sala de aula.
Interactividade facilitada
A instalação sem controladores e a calibração automática permitem uma configuração do
EB-536Wi rápida e fácil. O EB-536Wi inclui a função de duas canetas, o que permite a
dois utilizadores fazer anotações em simultâneo e com atributos separados em toda a
extensão do ecrã1. As canetas interactivas oferecem agora uma maior velocidade de
sincronização e são mais exactos para uma escrita precisa e suave. O software Easy
Interactive Tools oferece aos utilizadores uma ampla gama de funcionalidades interactivas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Qualidade de imagem excepcional
A tecnologia 3LCD da Epson produz imagens
mais luminosas e cores mais exactas
White e Colour light output igualmente
elevados
O ecrã pode ser visto com nitidez,
inclusivamente em espaços com muita luz
Detalhes mais nítidos
Aumento da relação de contraste de 16.000:1
A relação de projecção de curta distância
liberta espaço
Projecta uma imagem de maior dimensão a
uma distância mais reduzida
A maior duração da lâmpada permite um
baixo TCO
10.000 horas no modo Eco/5000 horas no
modo normal

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
TÉCNICA
Sistema de projecção

Tecnologia 3LCD

Painel LCD

0,59 polegada com MLA (D8)

IMAGEM
Color Light Output

3.400 lumen- 1.900 lumen (economia)

White Light Output

3.400 lumen - 1.900 lumen (economia) em conformidade com a norma ISO 21118:2012

Resolução

WXGA, 1280 x 800, 16:11

Alta Definição

HD ready

Relação de aspecto

16:10

Relação de contraste

16.000 : 1

Fonte de luz

Lâmpada

Lâmpada

215 W, 5.000 h Vida útil, 10.000 h Vida útil (em modo de poupança)

Correcção trapezoidal

Manual vertical: ± 7 °, Manual horizontal ± 5 °

Edição de vídeo

10 Bits

Taxa de actualização vertical 50 Hz - 85 Hz
2D
Reprodução a cores

até 1,07 mil milhões de cores

ÓPTICA
Relação de projecção

0,48:1

Zoom

Digital, Factor: 1 - 1,35

Lente

Óptica

Dimensões da imagem

53 polegadas - 116 polegadas

Distância de projecção

0,5 m ( 53 polegada ecrã

Grande angular
Distância de projecção Tele

1,2 m ( 116 polegada ecrã

Lentes de projecção número F1,6
Distância focal

6,4 mm

Foco

Manual

Offset

10 : 1

CONECTIVIDADE
Função de visor USB

4 em 1: Imagem / Rato / Som / Interactividade

Ligações

USB 2.0 Tipo A, USB 2.0 Tipo B, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN
sem fios IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opcional), Entrada VGA (2x), Saída VGA, Entrada HDMI,
Entrada composta, Entrada para componentes (2x), Entrada S-Vídeo, Saída de áudio mini-jack
stereo, Entrada de áudio mini-jack stereo (2x), entrada de microfone, Entrada de áudio Cinch,
Sync. in, Sync. out

Epson iProjection App

Ad-hoc/Infra-estrutura

FUNCIONALIDADES AVANÇADAS
Segurança

Protecção Kensington, Security bar, Bloqueio de unidade LAN sem fios, Segurança LAN sem
fios, Protecção por palavra-passe

Características

Altifalantes integrados, Logo de utilizador customizável, Zoom digital, Dynamic lamp control,
Correcção Keystone horizontal e vertical, Interactivo, Lâmpada de longa duração, Entrada de
microfone, Compatibilidade de LAN sem fios

Interatividade

Sim - caneta

Modos de cor

Quadro, Dinâmico, Apresentação, sRGB, Teatro

EB-536Wi
MATERIAL FORNECIDO
Aparelho principal
Cabo de corrente
Comando à distância incl. pilhas
Manual de instalação
Software (CD)
Instruções de utilização (CD)
Caneta interactiva
Cabo USB
Safety Cable

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
GERAL
Consumo de energia

298 W, 221 W (economia), 0,28 W (em modo de repouso)

Tensão de alimentação

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Dimensões do produto

345 x 315 x 94 mm (Largura x Profundidade x Altura)

Peso do produto

3,9 kg

Nível de ruído

Normal: 37 dB (A) - Economia: 29 dB (A)

Temperatura

Operação 5° C - 35° C, Armazenamento -10° C - 60° C

Humidade do ar

Operação 20% - 80%, Armazenamento 10% - 90%
Se o projetor estiver suspenso numa montagem no teto ou na parede, instalado num
ambiente com grande quantidade de fumo de óleo ou em locais onde são volatilizados óleos
ou químicos, locais onde é utilizado muito fumo ou bolhas de sabão em eventos, ou onde
sejam queimados óleos aromáticos com frequência, algumas peças dos nossos produtos
poderão ficar suscetíveis a alguma degradação material, que ao longo do tempo podem
quebrar-se e causar a queda do projetor do teto.
Se estiver preocupado com o ambiente em que o projetor está instalado, ou se tiver alguma
dúvida, contacte o nosso departamento de suporte para obter assistência adicional.

Software incluído

Ferramentas interactivas fáceis, iProjection, Epson Projector Management

Opções

Caixa de controlo e ligação, Câmara de documentos, Chave USB Quick Wireless, Montagem
de parede de curta distância, Estojo de transporte, Unidade LAN sem fios

Altifalante

16 W

Cor

Branco/cinzento

Certificação TCO

For further information relating to TCO Certified please visit
https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

OUTROS
Garantia

60 Meses Entrega, Lâmpada: 60 Meses ou 1.000 h

EB-536Wi
MATERIAL FORNECIDO
Aparelho principal
Cabo de corrente
Comando à distância incl. pilhas
Manual de instalação
Software (CD)
Instruções de utilização (CD)
Caneta interactiva
Cabo USB
Safety Cable

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

EB-536Wi

Filtro de Ar - ELPAF47
V13H134A47
Lámpada - ELPLP87
V13H010L87
Instalação na parede - ELPMB45
V12H706040
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Instalação no tecto (Branco)- ELPMB23
V12H003B23
Extensão para fixação ao tecto (668-918 mm) - ELPFP13
V12H003P13
Extensão para fixação ao tecto (918-1168 mm) - ELPFP14
V12H003P14
Active speakers - ELPSP02
V12H467040
Soft Carry Case - ELPKS66 - EB-52x/53x series
V12H001K66

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS
SKU

V11H670040

Código de barras

8715946541426

País de origem

China

Tamanho da Euro palete

4 Peça

Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos
detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

1. - A segunda caneta é fornecida como acessório opcional

