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Kompaktni LCD laser projektorji Epson
.. Verjetno si ne predstavljate predavalnice brez projektorja, prav tako ne sejne sobe. Kjerkoli se že projektor nahaja, je pomembno, da je
slika, ki jo projicira jasna in ostra, saj le tako doseže svoj namen ..
Danes prilagodljiva laserska tehnologija omogoča poljubno namestitev projektorjev in projiciranje pod katerimkoli kotom, projektorji pa z
dodatnimi funkcijami zagotavljajo še več prilagodljivosti. Laserska tehnologija med drugim
pomeni tudi večjo kakovost slike (širši barvni
spekter) in manjšo porabo energije.
Družina kompaktnih Epsonovih LCD laserskih
projektorjev, ki jo predstavljajo modeli EB-L615U, EB-L610U, EB-L610W, EB-L510U in EB-L400U, je v prvi vrsti namenjena sejnim sobam
in izobraževalnim ustanovam. So pa to projektorji, ki jih odlikuje izjemna stroškovna učinkovitost, zato so primerni skoraj za vsak žep.
Omenjeni projektorji ponujajo od 4500 pa tja
do 6000 lumnov svetilnosti in si jih lahko omislite tako v osnovnih različicah kot v funkcijsko bogatejših. V slednjih imajo tudi možnost povezljivosti HDBaseT, funkcijo zrcaljenja slike ter možnost zamika objektiva. Vsi imajo možnost eko
načina, pri katerem je svetilnost nekoliko nižja
od osnovne. Projekcijska razdalja nudi neverjeten razpon od 1,4 pa vse do 23,8 metra.
Projektorji omenjene družine so kot nalašč za
zamenjavo projektorjev z žarnicami. Krasi jih večja zanesljivost delovanja, minimalna potreba
po vzdrževanju in več prilagodljivosti. Ohišja so
že na prvi pogled moderna in všečna.
Nova družina Epsonovih projektorjev uporablja
anorgansko fosforno kolo in pred prahom zatesnjeno lasersko enoto. Odlikuje jo izjemna zanesljivost, da boste še bolj brezskrbni pa so poskrbeli z 20.000 delovnimi urami oziroma petimi leti garancije.
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Cenovno ugoden vstopni model
Večnamenski LCD laser projektor EB-L400U
ponuja izris slik v ločljivosti 1920 x 1200
WUXGA. S svetilnostjo 4500 lumnov gre za
cenovno ugoden vstopni model, idealen je
za zamenjavo obstoječih enot, ki delujejo na
osnovi svetilk. Odlična kakovost slike in enaka
izhodna jakost bele in barvne svetlobe bo dala vašim predstavitvam jasno sliko tudi v svetlih prostorih. EB-L400U temelji na že omenjeni Epsonovi preizkušeni laserski tehnologiji, ki
ponuja pregovorno zanesljivost izdelkov in
zahteva minimalno mero vzdrževanja. Kot vsi
ostali ima projektor garancijo pet let ali
12.000 ur.

Projektorji z večjo svetilnostjo
EB-L510U ponuja nekoliko večjo, 5000-lumensko svetilnost, ločljivost WUXGA in vrsto
odličnih funkcij, vključno s priključki HDBaseT
in HDMI ter možnost pomika objektiva. Slednje možnosti EB-L400U nima. EB-L510U se
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prav tako odlično izkaže v svetlih prostorih.
Pripada mu tudi pokrov za zadnji del, ki elegantno pokrije priključke. Pomik objektiva in
lahko ohišje v primerjavi s podobnimi izdelki
sta le dve od vrste njegovih prednosti.
Potem so tu še njuni zmogljivejši bratje s
šestico v imenu - EB-L615U, EB-L610U in EB-L610W. Ponujajo izjemno svetilnost 6000 lumnov in ločljivost WXGA ali WUXGA z vsemi
lastnostmi, ki si jih lahko pri projektorjih zaželite, od povezljivosti HDBaseT, možnosti zamika objektiva do funkcije zrcaljenja slike in še
veliko več. Kot celotna linija novih Epsonovih
projektorjev deluje zelo prestižno.
Ponudbo in več podatkov o omenjenih izdelkih lahko najdete na spletni strani www.
teksel.si, kjer vam bodo tudi z veseljem svetovali. 				(P.R.)
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