DATASHEETS

EB-FH52

Lever het hele jaar door heldere presentaties in vergaderingen op een
groot schaalbaar Full HD-scherm van 1080p dat vrijwel overal kan
worden geplaatst en dit zonder onderbrekingen.
Of u nu heldere, duidelijke presentaties verzorgt of video's bekijkt, de stijlvol ontworpen
EB-FH52 is bij uitstek geschikt voor op kantoor of in iedere andere werkomgeving. Geniet
van een Full HD-beeldscherm met een hoge lumenuitvoer voor veelzijdige zichtbaarheid
van content. Betrouwbare technologie zorgt voor gemoedsrust met minder
productinterventie en -onderhoud.
Heldere, levendige content op een groot schaalbaar scherm
Bliksemsnelle 240 hz beeldfrequentie zorgt voor een hele vloeiende weergave, hoe snel
de content op het scherm ook gaat. Geef content weer zoals nooit tevoren en neem zelfs
de kleinste details waar met scherpe, heldere beelden op een scherm dat tot 300 inch
groot is. De combinatie van een hoge helderheid, hoge contrastverhouding van 16.000:1
en Full HD-content biedt superieure beeldkwaliteit en een aangename kijkervaring, zelfs bij
veel omgevingslicht.
Jarenlang ononderbroken vergaderingen
Dankzij een lamp met een levensduur van 12.000 uur in Eco-modus.
Flexibele installatie en plaatsing
Automatische verticale en handmatige horizontale keystone-correctie vergroten de
flexibiliteit wat betreft de plaatsing van de projector in de ruimte voor beelden zonder
vervorming, terwijl ook de brede optische zoom voor extra flexibiliteit zorgt.
Flexibele connectiviteit voor het delen van content
Dankzij de ingebouwde draadloze connectiviteit krijgt u eenvoudig en intuïtief toegang tot
de projector vanaf een compatibel smart device met de iProjection-app1. Geef content
weer met de vrijheid om rond te lopen en interacties aan te gaan met uw publiek. Door de
split screen-mogelijkheid kan content van meer dan één apparaat tegelijk worden
weergegeven zonder dat twee aparte weergaveapparaten nodig zijn.
Hoge geluidskwaliteit Deze projector biedt een ingebouwde luidspreker van 16 watt
zodat audiocontent duidelijk te horen is, zonder de noodzaak voor extra externe
luidsprekers.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
Draadloze Full-HD heldere beelden,
ondersteunen bliksemsnelle
beeldfrequentie van 240 Hz
3LCD-technologie en een gelijke
lichtopbrengst voor wit en gekleurd licht
Contrastverhouding van 16.000:1
Diepe, rijke zwarttinten en dichte schaduwen
Connectiviteit om content te streamen en
delen
Ingebouwde draadloze connectiviteit en
schermspiegeling
Slimme kostenbesparingen
Levensduur van lamp is maximaal 12.000 uur
in Eco-modus
Veelzijdige en flexibele bediening
Projecteer vanaf verschillende bronnen met
HDMI-ingang en mobiele connectiviteit

PRODUCT SPECIFICATIONS

EB-FH52

TECHNIEK

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Projectiesysteem

3LCD-technologie

LCD-paneel

0,61 inch met C2 Fine

AFBEELDING
Lichtopbrengst gekleurd licht 4.000 Lumen- 2.400 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO IDMS15.4
Lichtopbrengst wit licht

4.000 Lumen - 2.400 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO 21118:2012

Resolutie

Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9

Contrastratio

16.000 : 1

Lamp

UHE, 230 W, 5.500 h Levensduur, 12.000 h Levensduur (in de spaarmodus)

Trapezecorrectie

Automatisch verticaal: ± 30 °, Handmatig horizontaal ± 30 °

Kleurenreproductie

tot 1,07 miljard kleuren

VGAkabel
Hoofdapparaat
Stroomkabel
Afstandsbediening incl. batterijen
Set gebruikershandleidingen
Garantiedocumenten
Draagtas
Quick Start handleiding

OPTIEK

OPTIONELE ACCESSOIRES

Projectieverhouding

1,32 - 2,14:1

Zoom

Manual, Factor: 1,6

Projectieformaat

30 inch - 300 inch

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

Projectieafstand

1,76 m - 2,86 m ( 60 inch scherm

V13H010L97
Air Filter - ELPAF54

groothoek/tele
F-nummer projectielens

1,51 - 1,99

V13H134A54

Brandpunt

18,2 mm - 29,2 mm

Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)

Focus

Handmatig

V12H003B23

Offset

10 : 1

Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)

CONNECTIVITEIT
USB-diplay-functie

3 in 1: beeld / muis / geluid

V12H003P14

Aansluitingen

USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, Draadloos LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), VGA in, HDMI in

Safety Wire - ELPWR01

(2x), Composiet in, Cinch-audio in, Miracast

V12H003W01

Smartphone-aansluiting

Ad-hoc / infrastructuur

GEAVANCEERDE FUNCTIES
Veiligheid

Kensington-bescherming, Hangslot, Opening voor veiligheidskabel, Beveiliging van draadloos
LAN, Wachtwoordbeveiliging

Features

AV-schuifregelaar voor dempen, Ingebouwde luidspreker, Direct inschakelen/uitschakelen,
Compatibel met documentencamera, Horizontale en verticale keystone-correctie, Lamp met
lange levensduur, Netwerkprojectie, OSD-kopieerfunctie, Zonder computer, Split-screenfunctie, Geschikt voor draadloos LAN, iProjecton instelling met QR-code

Kleurenmodi

Bord, Bioscoop, Dynamisch, Presentatie, sRGB

ALGEMEEN
Energieverbruik

327 Watt, 225 Watt (spaarstand), 0,3 Watt (in stand-by modus)

Afmetingen

309 x 282 x 90 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht

3,1 kg

Geluidsniveau

Normaal: 37 dB (A) - Spaarmodus: 28 dB (A)

OVERIGE
Garantie

36 maanden Carry-in, Lamp: 36 maanden of 1.000 h
Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

LOGISTICS INFORMATION
SKU

V11H978040

Streepjescode

8715946680712

Land van herkomst

Filippijnen

Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl
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1. - Vereist iProjection-app en een internetverbinding.
Alleen compatibel met iOS- en Android-apparaten; mogelijk
bestaan er beperkingen voor het delen van bestanden.

