
EB-FH06
DATASHEETS

Breng films tot leven met deze gebruiksvriendelijke Full HD-projector 
van 3.500 lumen met optionele Wi-Fi. 

Geef uw content supergroot weer op een scherm van 332 inch, zowel thuis als op 
kantoor met deze Full HD-projector. Ga snel aan de slag met dit probleemloze model dat 
is ontworpen voor een eenvoudige installatie. Dankzij de 3LCD-technologie en een 
helderheid van 3.500 lumen worden films helder en duidelijk weergegeven, precies zoals 
de regisseur het heeft bedoeld. U kunt de komende 18 jaar lekker achterover leunen en 
genieten van entertainment dankzij de duurzame lichtbron. 

Groter is beter
Of u uw favoriete film bekijkt of een presentatie geeft, deze projector kan het allemaal 
weergeven op een scherm van maar liefst 332 inch. Daarnaast is de kwaliteit fantastisch 
dankzij de 3LCD-technologie die een weergavekwaliteit biedt die tot drie keer zo helder is 
als die van concurrerende producten¹. Behalve heldere en levendige kleuren biedt dit 
apparaat een contrastverhouding van 16.000:1, die zorgt voor scherpe contrasten en 
diepe zwarttinten. Uw familie, vrienden, collega's en klanten zullen er allemaal van onder 
de indruk zijn.

Kwalitatief hoogwaardige, heldere beelden
Zelfs in helder verlichte ruimten biedt deze krachtige maar betaalbare Full HD-projector 
uitzonderlijk heldere en toch kleurrijke beelden met duidelijke details. Dit alles dankzij de 
3LCD-technologie, die een even hoog lichtrendement van wit en gekleurd licht oplevert 
van 3.500 lumen.

Duurzame oplossing
Op zoek naar een betrouwbare, probleemloze en betaalbare oplossing voor uw 
projectiebehoeften? De duurzame lichtbron van dit model staat garant voor 18 jaar 
entertainment². 

Probleemloze installatie
Deze projector is ontworpen met het oog op draagbaarheid en snelle installatie. Met de 
draagtas kunt u de projector eenvoudig meenemen van kamer naar kamer, de 
beeldpositie snel instellen met keystone-correctie en eenvoudig toegang verkrijgen tot 
content via de HDMI-ingangen. 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Geniet van het unieke bioscoopgevoel
Projecteer uw favoriete films, games en 
sportevenementen thuis in supergroot formaat
Indrukwekkende, heldere weergave
Even hoog lichtrendement van wit en 
gekleurd licht van 3.500 lumen
Voordelige high-tech-apparatuur
Geniet van deze Full HD-projector
Duurzame oplossing
Staat garant voor 18 jaar entertainment²
Makkelijk te installeren
Keystone-correctie, optionele Wi-Fi en 
iProjection-app



PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Projectiesysteem 3LCD-technologie, RGB vloeibare-kristalsluiter

LCD-paneel 0,61 inch met C2 Fine

AFBEELDING

Lichtopbrengst gekleurd licht 3.500 Lumen- 2.300 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO IDMS15.4

Lichtopbrengst wit licht 3.500 Lumen - 2.300 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO 21118:2012

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

Contrastratio 16.000 : 1

Lamp UHE, 210 W, 6.000 h Levensduur, 12.000 h Levensduur (in de spaarmodus)

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

Kleurenreproductie tot 1,07 miljard kleuren

High definition Full HD

Beeldverhouding 16:9

Lichtbron Lamp

Videobewerking 10 Bits

OPTIEK

Projectieverhouding 1,22 - 1,47:1

Zoom Manual, Factor: 1,2

Projectieformaat 34 inch - 332 inch

Projectieafstand 

groothoek/tele

1,62 m - 1,95 m ( 60 inch scherm

Brandpunt 16,9 mm - 20,28 mm

Focus Handmatig

CONNECTIVITEIT

USB-diplay-functie 2 in 1: beeld / muis

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

HDMI in (2x), Composiet in

Smartphone-aansluiting Ad-hoc / infrastructuur

GEAVANCEERDE FUNCTIES

2D-kleurmodi Dynamisch, Bioscoop, Presentatie, sRGB, Schoolbord

Features AV-schuifregelaar voor dempen, Automatisch bron zoeken, Ingebouwde luidspreker, 

Horizontale en verticale keystone-correctie, Lamp met lange levensduur, Quick Corner, Split-

screen-functie

ALGEMEEN

Energieverbruik 327 Watt, 225 Watt (spaarstand), 0,3 Watt (in stand-by modus), On mode power consumption 

as defined in JBMS-84 286 Watt

Afmetingen 302 x 252 x 92 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht 2,7 kg

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

Luidspreker 2 Watt

Type ruimte/toepassing Thuiskantoor, Foto's thuis, Sport, Streamen, Tv en tv-series

Plaatsing Aan plafond bevestigd, Bureau

Colour White

OVERIGE

Garantie 24 maanden Carry-in, Lamp: 12 maanden of 1.000 h

EB-FH06

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

VGAkabel
Stroomkabel
Hoofdapparaat
Quick Start handleiding
Afstandsbediening incl. batterijen
Warranty card
Gebruiksaanwijzing (CD)
Draagtas



OPTIONELE ACCESSOIRES

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

V13H010L97

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

V12H005A01

Air Filter - ELPAF32

V13H134A32

Screen (50" Desktop type) - ELPSC32

V12H002S32

Silk Screen ELPSC26

V12H002S26

Mobile X-Type Screen, 80" (16 : 9) - V12H002S21

V12H002S21

LOGISTICS INFORMATION

SKU V11H974040

Streepjescode 8715946680576

Land van herkomst Filippijnen

EB-FH06

1.  Kleurhelderheid (colour light output) in helderste
modus, gemeten door een extern laboratorium
overeenkomstig IDMS 15.4. Kleurhelderheid varieert op
basis van gebruiksomstandigheden. Bestverkopende Epson
3LCD-projectoren versus bestverkopende 1-chip DLP
projectoren, op basis van NPD-verkoopgegevens voor mei
2017 - april 2018.
2.  Gebaseerd op elke dag een film kijken met een
gemiddelde duur van 1 uur en 45 minuten, met de lamp
ingesteld op Eco-modus.
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