
EB-W70
DATASHEETS

Projecteer in elke richting en op bijna elk oppervlak met de eerste 
draagbare signage-projector van Epson.

De EB-W70 is ontwikkeld voor kleine retailers die veel indruk willen maken met een 
bescheiden budget. Deze prachtige en gebruiksvriendelijke signage-projector van Epson 
heeft veel aansluitmogelijkheden, is eenvoudig te installeren en bovendien heeft u geen 
technische kennis nodig voor het gebruik.

Stijlvol en functioneel
De hoogwaardige functies van de EB-W70 zijn opgenomen in dit compacte en 
gestroomlijnde ontwerp, dat ook licht genoeg is om eenvoudig van de ene naar de 
andere signage-installatie te verplaatsen. 

Eenvoudige technologie
Opstarten en projecteren is erg eenvoudig, zelfs wanneer u de projector voor de eerste 
keer gebruikt. De welkomstgids wordt automatisch geladen en geeft de eenvoudige 
installatiestappen weer. Projecteer online content zonder gedoe door een 
streamingapparaat aan de achterkant in te pluggen en daar te bewaren, waardoor de 
projecten binnen een paar seconden klaar zijn voor gebruik. Toon content van veel 
verschillende mediabronnen via de HDMI-poort. 

Indrukwekkende beeldkwaliteit
Deze kleine en lichte projector kan content op bijna ieder oppervlak vergroten tot 150 
inch in HD-resolutie. Gebruikers kunnen genieten van levendige en levensechte beelden, 
zelfs in daglicht, dankzij: 3LCD-technologie, 2.000 lumen en dynamische 
contrastverhouding van 2.500.000:1.

Flexibele installatie
De EB-W70 is een laserprojector, die in elke richting geïnstalleerd kan worden. Of de 
projector nu bevestigd wordt aan het plafond, de muur 1, vloer of tafel, de ventilatiegaten 
en stroomkabel aan de zijkant zijn geschikt voor een gebruiksboog van 360 graden. 
Projecteer vanuit elke hoek met ingebouwde automatische beeldaanpassingsfunctie 

Duurzaam en waar voor uw geld
De EB-W70-gebruiker profiteert van 20.000 gebruiksuren, dankzij de duurzame 
laserlichtbron.2

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Design
Compact, stijlvol minimalistisch en licht
Eenvoud
Geen technische kennis nodig
Connectiviteit
Toon content van een streaming-apparaat, 
gameconsole en nog veel meer
Flexibiliteit
Projecteer vanuit elke hoek en installeer bijna 
overal
Gemoedsrust
Tot 20.000 gebruiksuren, zonder dat u zich 
zorgen hoeft te maken over vervanging



PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Projectiesysteem 3LCD-technologie

LCD-paneel 0,59 inch met C2 Fine

AFBEELDING

Lichtopbrengst gekleurd licht 2.000 Lumen- 1.000 Lumen (spaarstand)

Lichtopbrengst wit licht 2.000 Lumen - 1.000 Lumen (spaarstand)

Portrait Colour Light Output 2.000 lm

Portrait White Light Output 2.000 lm

Resolutie WXGA, 1280 x 800, 16:10

Contrastratio Over 2.500.000 : 1

Native Contrast 500 : 1

Trapezecorrectie Automatisch verticaal: ± 45 °, Handmatig horizontaal ± 40 °

Kleurenreproductie 16,77 miljoen kleuren

OPTIEK

Projectieverhouding 1,04 - 1,40:1

Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35

Projectieformaat 30 inch - 150 inch

Projectieafstand 

groothoeklens

0,7 m - 3,4 m

F-nummer projectielens 1,58

Brandpunt 13,53 mm

Focus Handmatig

Offset 10 : 1

CONNECTIVITEIT

Aansluitingen USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, HDMI in, Stereo miniconnector audio uit, Bluetooth

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Veiligheid Kensington-bescherming

3D Nee

Features Automatische trapezecorrectie, Digitale zoom, Horizontale en verticale keystone-correctie, 

Direct AAN/UIT, Lange levensduur lichtbron, Quick Corner

Kleurenmodi Bioscoop, Dynamisch, Natuurlijk, Helder bioscoop

ALGEMEEN

Energieverbruik 172 Watt, 115 Watt (spaarstand), 0,4 Watt (in stand-by modus)

Productafmetingen 

(standaardpositie)

210 x 230 x 92 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht 2,7 kg

Geluidsniveau Normaal: 29 dB (A) - Spaarmodus: 26 dB (A)

Luidspreker 5 Watt

OVERIGE

Garantie 24 maanden Carry-in of 7.500 h

LOGISTICS INFORMATION

SKU V11HA20040

Streepjescode 8715946677903

Land van herkomst Filippijnen

EB-W70

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Stroomkabel
Afstandsbediening incl. batterijen
Quick Start handleiding
Set gebruikershandleidingen

OPTIONELE ACCESSOIRES

Air Filter - ELPAF57 - EF-100 series

V13H134A57

Ceiling mount / Floor stand - ELPMB60W

V12H963210

Lighting Track Mount - ELPMB61W

V12H964240

1.  Beugel voor bevestiging aan vloer/plafond en
verlichtingsrail is verkrijgbaar
2.  Gebaseerd op projecteren van content met de projector
in Eco-modus.

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. 
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

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


