
LightScene EV-105
DATASHEETS

Een in zwart uitgevoerde WXGA-accentverlichtingsprojector van 2000 
lumen met een visueel discreet design dat ideaal is voor etalages, 
galerieën en musea.

Voeg beweging en levendigheid toe aan uw winkeletalages of tentoonstellingen met een 
discreet ontworpen projector die fraai opgaat in elke omgeving en die de grens vervaagt 
tussen verlichting en projectie, met een helderheid van 2000 lumen en WXGA-scherpte.

Discreet en tóch een aandachtstrekker
Met de LightScene EV-105 kunt u onmiddellijk mooie visuals creëren in een scherpe 
WXGA-resolutie en met een helderheid van 2000 lumen. Maar doordat de zwarte 
behuizing visueel volkomen discreet is, kunt u deze projector inzetten in ruimten waarin 
een traditionele projector zou opvallen, zoals in etalages of als onderdeel van 
tentoonstellingen.

Eenvoudige, flexibele implementatie
Dankzij het lichte, flexibele design kunt u de EV-105 op een groot aantal manieren 
installeren, variërend van een traditionele plafondmontage, op een zelfstandige 
vloerstandaard of opgehangen aan een bestaande verlichtingstrack als een spotlight¹. U 
kunt de projector ook onder elke hoek installeren en laten projecteren, waaronder de 
portrait-stand. De projector kan worden gebruikt als een traditioneel spotlight voor 
wanneer u eenvoudige lichteffecten wilt gebruiken.

Eenvoudig te programmeren en gebruiken
De EV-105 wordt geleverd met de Projector Content Manager-software van Epson voor 
snelle en eenvoudige installatie zonder gespecialiseerde kennis. Medewerkers kunnen 
eenvoudig afspeellijsten laden via een SD-kaart en deze wijzigen met behulp van een 
afstandsbediening, zonder dat hiervoor een computer is vereist. De projector kan ook 
gebruikmaken van geavanceerde technieken als edge blending voor prachtig resultaat in 
grotere ruimten waarin meerdere eenheden moeten worden geïnstalleerd.

Betrouwbaarheid zonder verder omkijken
Een garantie van vijf jaar en 20.000 uur, in combinatie met de duurzame en betrouwbare 
anorganische fosforwieltechnologie van Epson, betekent dat u EV-105-projectoren 
zonder verder omkijken kunt installeren en dat geen regelmatig onderhoud is vereist. 

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Discrete signage-projector
De zwarte, visueel discrete behuizing valt 
totaal niet op
Scherpe, levendige projectie
Helderheid van 2000 lumen en WXGA-
resolutie met groot detail
Flexibele installatie
Kan aan het plafond worden gemonteerd, op 
de vloer worden geplaatst of aan een 
verlichtingstrack worden bevestigd
Eenvoudig afspeellijsten laden
Een afspeellijst kan vanaf een SD-kaart 
worden geladen zonder dat hiervoor een 
computer is vereist
Betrouwbaarheid zonder verder omkijken
Duurzame Epson-technologie wordt 
ondersteund door een garantie van vijf jaar en 
20.000 uur



PRODUCT SPECIFICATIONS

AFBEELDING

Lichtopbrengst gekleurd licht 2.000 Lumen- 1.000 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO IDMS15.4

Lichtopbrengst wit licht 2.000 Lumen - 1.000 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO 21118:2012

Resolutie WXGA, 1280 x 800, 16:10

Beeldverhouding 16:10

Contrastratio 2.500.000 : 1

Lichtbron 20.000 Uren Durability High, 30.000 Uren Durability Eco

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

OPTIEK

Projectieverhouding 1,38 - 2,19:1

Zoom Motorized, Factor: 1 - 1,58

Zoomverhouding projectielens1,38 - 2,19 : 1

Lens Optisch

Projectieformaat 30 inch - 133 inch

Focus Gemotoriseerd

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Veiligheid Beveiliging van draadloos LAN, Wachtwoordbeveiliging

Features Digitale zoom, Horizontale en verticale keystone-correctie, Quick Corner

Kleurenmodi Dynamisch

Projector control via: Crestron (netwerk)

ALGEMEEN

Energieverbruik 170 Watt, 118 Watt (spaarstand), 0,3 Watt (in stand-by modus)

Voedingsspanning AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Productafmetingen 

(standaardpositie)

530 x 470 x 250 mm (breedte x diepte x hoogte)

Afmetingen: projectie-eenheid Ø175 x 260 mm (Diepte)

Afmetingen: voeding 361 x 110 x 65 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht 5 kg

Geluidsniveau Normaal: 34 dB (A) - Spaarmodus: 22 dB (A)

Colour Black

TECHNIEK

Projectiesysteem 3LCD-technologie

LCD-paneel 0,59 inch met C2 Fine

OVERIGE

Garantie 60 maanden Carry-in of 20.000 h

LOGISTICS INFORMATION

SKU V11H868140

Streepjescode 8715946647500

Land van herkomst China

Palletformaat 2 stuks

LightScene EV-105

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Set gebruikershandleidingen
Afstandsbediening incl. batterijen
Stroomkabel
HDMI-kabelklem
Kabelafdekking
Eenheid voor directe montage

OPTIONELE ACCESSOIRES

Lighting Track Mount - ELPMB54B - EV-105

V12H933B40

Floor Stand - ELPMB55B - EV-105

V12H888B10

1.  Vloerstandaard en verlichtingstrack zijn opties die u
apart moet kopen.

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 
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