
EB-992F
FICHA DE PRODUTO

Dê resposta a todos os requisitos com esta solução de apresentação 
luminosa e escalável que oferece várias soluções de conectividade e é 
simples de instalar

Maximize as suas apresentações com este projetor Full HD luminoso capaz de produzir 
um tamanho de ecrã grande e escalável. A lâmpada duradoura proporciona anos de uso 
antes de ser necessária a sua substituição ou de o filtro de ar precisar de manutenção. É 
fácil de instalar e oferece ampla gama de soluções de conectividade para poder aceder 
rapidamente ao conteúdo a partir de vários dispositivos.

Excelente visibilidade para todos os apresentadores
Este projetor Full HD projeta conteúdo luminoso, vívido e nítido que assegura que todos 
podem participar. Este projetor luminoso é escalável até 300 polegadas, proporcionando 
uma excelente visibilidade, mesmo em ambientes muito iluminados. Tudo graças à 
projeção de 4.000 lumens e a uma relação de contraste de 16.000:1.

Instalação fácil
Cada ambiente de trabalho é único, pelo que necessita de um projetor que seja fácil de 
instalar e posicionar. Com o nosso amplo zoom ótico de 1,6x e a correção Keystone 
horizontal/vertical, é fácil ficar operacional em pouco tempo.

Manutenção mínima
Quando os recursos são limitados, os nossos projetores fiáveis e as lâmpadas de longa 
duração (17.000 horas no modo Eco) ajudam a eliminar o tempo de inatividade e os 
custos de assistência desnecessários. Imagine o que poderá conseguir com o mínimo de 
interrupções – Os nossos projetores proporcionam anos de utilização antes de ser 
necessário substituir a lâmpada. 

Utilização de vários dispositivos
Capte a atenção do seu público e promova um ambiente de colaboração com soluções 
de conetividade sem complicações. Com a aplicação iProjection1, é muito fácil 
apresentar conteúdo a partir de computadores e dispositivos inteligentes. A função de 
ecrã dividido pode ser utilizada para mostrar conteúdos de vários dispositivos em 
simultâneo, enquanto a função de moderador permite rever o conteúdo antes de ser 
apresentado.
Som de alta qualidade
Este projetor conta com um altifalante de 16 W incorporado para permitir ouvir som de 
forma clara, sem a necessidade de altifalantes externos adicionais.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Ecrã sem fios Full HD brilhante e nítido
Tecnologia 3LCD e White e Colour Light 
Output igualmente elevados
Manutenção mínima
Anos de utilização ininterrupta antes de 
precisar de manutenção
Conetividade de transmissão e partilha
Conetividade sem fios incorporada e 
espelhamento de ecrã
Poupanças inteligentes
Duração da lâmpada até 17.000 horas no 
modo Eco
Funcionalidades de colaboração
Aplicação iProjection1, função de ecrã 
dividido, função de moderador



INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU V11H988040

Código de barras 8715946680781

País de origem Filipinas

EB-992F

MATERIAL FORNECIDO

Cabo do VGA
Aparelho principal
Cabo de corrente
Comando à distância incl. pilhas
Manual de instruções
Documento da garantia
Guia de instalação rápida

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Soft Carry Case - ELPKS70

V12H001K70

Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 prior 
models)

V13H010L97

Air Filter - ELPAF54

V13H134A54

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

Safety Wire - ELPWR01

V12H003W01

Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -
ELPAP11

V12H005A01

1.  1–Requer a aplicação iProjection e uma ligação à
Internet. Compatível apenas com dispositivos iOS e Android.
Poderão ser aplicáveis limitações de partilha de ficheiros.
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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.

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)


