
EB-992F
FICHA DE PRODUTO

Dê resposta a todos os requisitos com esta solução de apresentação 
luminosa e escalável que oferece várias soluções de conectividade e é 
simples de instalar

Maximize as suas apresentações com este projetor Full HD luminoso capaz de produzir 
um tamanho de ecrã grande e escalável. A lâmpada duradoura proporciona anos de uso 
antes de ser necessária a sua substituição ou de o filtro de ar precisar de manutenção. É 
fácil de instalar e oferece ampla gama de soluções de conectividade para poder aceder 
rapidamente ao conteúdo a partir de vários dispositivos.

Excelente visibilidade para todos os apresentadores
Este projetor Full HD projeta conteúdo luminoso, vívido e nítido que assegura que todos 
podem participar. Este projetor luminoso é escalável até 300 polegadas, proporcionando 
uma excelente visibilidade, mesmo em ambientes muito iluminados. Tudo graças à 
projeção de 4.000 lumens e a uma relação de contraste de 16.000:1.

Instalação fácil
Cada ambiente de trabalho é único, pelo que necessita de um projetor que seja fácil de 
instalar e posicionar. Com o nosso amplo zoom ótico de 1,6x e a correção Keystone 
horizontal/vertical, é fácil ficar operacional em pouco tempo.

Manutenção mínima
Quando os recursos são limitados, os nossos projetores fiáveis e as lâmpadas de longa 
duração (17.000 horas no modo Eco) ajudam a eliminar o tempo de inatividade e os 
custos de assistência desnecessários. Imagine o que poderá conseguir com o mínimo de 
interrupções – Os nossos projetores proporcionam anos de utilização antes de ser 
necessário substituir a lâmpada. 

Utilização de vários dispositivos
Capte a atenção do seu público e promova um ambiente de colaboração com soluções 
de conetividade sem complicações. Com a aplicação iProjection1, é muito fácil 
apresentar conteúdo a partir de computadores e dispositivos inteligentes. A função de 
ecrã dividido pode ser utilizada para mostrar conteúdos de vários dispositivos em 
simultâneo, enquanto a função de moderador permite rever o conteúdo antes de ser 
apresentado.
Som de alta qualidade
Este projetor conta com um altifalante de 16 W incorporado para permitir ouvir som de 
forma clara, sem a necessidade de altifalantes externos adicionais.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Ecrã sem fios Full HD brilhante e nítido
Tecnologia 3LCD e White e Colour Light 
Output igualmente elevados
Manutenção mínima
Anos de utilização ininterrupta antes de 
precisar de manutenção
Conetividade de transmissão e partilha
Conetividade sem fios incorporada e 
espelhamento de ecrã
Poupanças inteligentes
Duração da lâmpada até 17.000 horas no 
modo Eco
Funcionalidades de colaboração
Aplicação iProjection1, função de ecrã 
dividido, função de moderador



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

Sistema de projecção Tecnologia 3LCD, Obturador de cristais líquidos RGB

Painel LCD 0,61 polegada com C2 Fine

IMAGEM

Color Light Output 4.000 lumen- 2.400 lumen (economia)

White Light Output 4.000 lumen - 2.400 lumen (economia) em conformidade com a norma ISO 21118:2012

Resolução Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:10

Relação de contraste 16.000 : 1

Lâmpada UHE, 230 W, 6.500 h Vida útil, 17.000 h Vida útil (em modo de poupança)

Correcção trapezoidal Automática vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °

Reprodução a cores até 1,07 mil milhões de cores

ÓPTICA

Relação de projecção 1,32 - 2,14:1

Zoom Manual, Factor: 1 - 1,6

Dimensões da imagem 30 polegadas - 300 polegadas

Distância de projecção 

Wide/Tele

1,76 m - 2,86 m ( 60 polegada ecrã

Lentes de projecção número F1,51 - 1,99

Distância focal 18,2 mm - 29,2 mm

Foco Manual

Offset 10 : 1

CONECTIVIDADE

Função de visor USB 3 em 1: Imagem / Rato / Som

Ligações USB 2.0 Tipo A, USB 2.0 Tipo B, RS-232C, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), 

Entrada VGA (2x), Saída VGA, Entrada HDMI (2x), Entrada composta, Saída de áudio mini-jack 

stereo, Entrada de áudio mini-jack stereo (2x), Saída de áudio Cinch, entrada de microfone, 

LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Miracast

Epson iProjection App Ad-hoc/Infra-estrutura

FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

Segurança Protecção Kensington, Bloqueio do painel de controlo, Orifício do cabo de segurança, 

Segurança LAN sem fios, Protecção por palavra-passe

Características Função de silêncio AV, Correcção trapezoidal automática, Altifalantes integrados, 

Ligar/desligar directo, Compatível com câmara de documentos, Easy OSD pre-setting, 

Correcção Keystone horizontal e vertical, Projecção em rede, Função de cópia OSD, Sem PC, 

Quick Corner, Função de Split-Screen, Compatibilidade de LAN sem fios, Configuração do 

iProjecton por código QR

Modos de cor Quadro, Cinema, Dinâmico, Apresentação, sRGB

GERAL

Consumo de energia 327 W, 225 W (economia)

OUTROS

Garantia 60 Meses Entrega, Lâmpada: 60 Meses ou 1.000 h

Extensão da garantia opcional disponível

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU V11H988040

Código de barras 8715946680781

País de origem Filipinas

EB-992F

MATERIAL FORNECIDO

Aparelho principal
Cabo de corrente
Comando à distância incl. pilhas
Manual de instruções
Documento da garantia
Guia de instalação rápida
HDMI Cable 1.8m

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Soft Carry Case - ELPKS70

V12H001K70

Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-
x05/x41/x42/EH-TW6

V13H010L97

Air Filter - ELPAF54

V13H134A54

Instalação no tecto (Branco)- ELPMB23

V12H003B23

Extensão para fixação ao tecto (668-918 mm) - ELPFP13

V12H003P13

Extensão para fixação ao tecto (918-1168 mm) - ELPFP14

V12H003P14

Active speakers - ELPSP02

V12H467040

Safety Wire - ELPWR01

V12H003W01

Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)

V12H005A01

1.  1–Requer a aplicação iProjection e uma ligação à
Internet. Compatível apenas com dispositivos iOS e Android.
Poderão ser aplicáveis limitações de partilha de ficheiros.
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Epson Ibérica S.A 
Sucursal em Portugal 
Telefone: 213 035 400 
Fax: 213 035 490 
epson@epson.pt 
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000 
Pré Venda: 707 222 111 
9:00 – 18:00 (dias úteis)


