BUSINESS PROJECTORS
EB-S18/W18/X18/X24

ออกแบบเพือ่ ความเรียบงาย เพือ่ ทีส่ ดุ ในทุกประสบการณ
ทีค่ ณ
ุ สัมผัสได
จากการผสมผสานความสามารถในการใหภาพที่คมชัดและการใชงานที่หลากหลาย
ใหทุกประสบการณจากเอปสันโปรเจ็คเตอรเต็มไปดวยความนาตื่นตาตื่นใจ
ดวยความสวางที่มีคามาก และคุณสมบั ติพิเศษอื่นๆ เพิ่มเติม เชน การเชื่อมตอผาน
Wi-Fi, การออกแบบภายใตแนวคิด Colour Universal, คา Contrast ที่สูง และ
ความสามารถในการปรับแกไขความเพี้ยนของภาพแนวนอนแบบสไลด เอปสันโปรเจ็คเตอร
สามารถสงมอบงานนําเสนอที่สวยงาม คมชัดเสมือนจริง ไดอยาง สวยงาม
สีสันเที่ยงตรง

Wi-Fi*

iProjection

ที่สุดของประสิทธิภาพ

HDMI

Horizontal
Keystone
Adjuster

EB-S18/W18/X18/X24

Power
Savings

คิดเพื่อทุกคน

เพลิดเพลินไปกับสุดยอดประสบการณกับคุณสมบัติเพิ่มเติมใน ออกแบบภายใตแนวคิด Colour Universal ทําใหเหมาะกับ
การเชื่อมตอผาน Wi-Fi คา Contrast ที่สูง การเชื่อมตอผาน ผูใชงานที่รับรูแสงสีที่แตกตางกันไป และ ผลิตดวยวัสดุที่
HDMI และ ตัวปรับแกไขความเพี้ยนของภาพแนวนอน
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

*Optional

ประทับใจกับสุดยอดของสีสันความสวาง

ภาพคมชัด สดใสกับมาตรฐานใหมของคาความสวางแสงสี

BUSINESS PROJECTORS
EB-S18/W18/X18/X24

เพื่อใหงายตอผูใชและสามารถตอบสนองการทํางานที่หลากหลาย โปรเจ็คเตอรมัลติมีเดีย
ของเอปสันจึงถูกออกแบบใหมาพรอมกับคุณสมบั ติ ที่ทันสมัย เชน การเชื่อมตอแบบ HDMI
และการปรับแกไขภาพอัตโนมัติทั้งหมดนี้ชวยใหทุกงานนําเสนอเปนไปอยางสมบูรณแบบ
แมจะเปนภาพที่มีคา Contrast สูงก็ตาม

ที่สุดของประสิทธิภาพ
การเชือ่ มตอแบบไรสาย
เพลิดเพลินไปกับการเชื่อมตอที่หลากหลาย การแบงปนและสงรูปภาพ, ขอความ
หรือ ไฟลงานจากอุปกรณสื่อสาร ก็สามารถทําไดสะดวกและงายดาย โดยใช
โปรแกรม “Epson iProjection”
* จําเปนตองใชรวมกับ Wireless LAN Adaptor ELPAP07

Epson iProjection
ดวยโปรแกรม iProjection ที่รองรับทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และแอนดรอยด
ทําใหการฉายภาพ หรือ นําเสนองานแบบไรสายจากสมารทโฟนผาน
เอปสันโปรเจ็คเตอรเปนไปไดอยางงายดาย ใชไดกับไฟลหลากหลายชนิด นอกจาก
นี้ยังสามารถเลื่อนหรือยอขยายหนาจอ ผานปลายนิ้วสัมผัสไดอีกดวย
* โปรแกรม iProjection ไมรองรับการทํางานตอไปนี้
projector proﬁﬁfile search, multi-screen display,
distribution function, การถายโอนไฟลเสียง, การถายโอน
ไฟลภาพยนตร, interrupt connection disabling
และการถายโอนขอมูลแบบเขารหัส

เทคโนโลยี 3LCD ของเอปสัน - เพื่อสีสันที่สดใสและเชื่อถือได
โปรเจ็คเตอร 3LCD ใหสีที่สดใสและแมนยํา ถูกสรางโดย shades
และ hues ที่แตกตางกันดวยการกรอง แลวผสมลําแสงของแมสี
ทั้งสามสี (สีแดง สีเขียวและสีนํ้าเงิน)

เปรียบเทียบไดกับโปรเจ็คเตอรที่ใชเทคโนโลยี single-chip ที่ฉายมีแตละสี
ไดตามลําดับโดยการกรองลําแสงสีขาวอยางเดี่ยวผาน colour wheel
แลวอาศัยการมองสีของมนุษยเพื่อรวมสีในความคิดของผูชม

จุดเริ่มตนของโปรเจ็คเตอร 3LCD เริ่มจากแสงสีขาวถูกแยกเขาไป
ในลําแสงของแมสีทั้งสาม พรอมกรองผาน LCD ของมันเองและ
ใหแตละพิกเซลของภาพมีความสวางที่แนนอน ลําแสงสีถูกรวมเขา
ไปใหมใน prism กอนถูกฉายออกมาเปนภาพที่สมบูรณแบบ

ผลลัพทที่ได โปรเจ็คเตอร 3LCD มีรายละเอียดมากขึ้นพรอมการไล
ระดับสีที่ราบรื่น ไมมีผลของ "colour breakup" หรือการเบื่องเบน
ของสี สบายสายตาสําหรับผูชมและสิ้นเปลืองพลังงานนอยลง 25%
เพื่อใหความสวางเดี่ยวกันโดยเปรียบเทียบกับโปรเจ็คเตอร single-chip
ที่ใชหลอดไฟขนาดวัตตเดี่ยวกัน

เครื่องฉายภาพเทคโนโลยี 3LCD แมสีทั้งสามจะถูกฉายพรอมกัน สงผลใหภาพดูนุมนวล สบายตา
• จากรายงานการทดสอบอิสระ โดย ProjectorCentral.com ในป 2009 จากเครื่องฉายภาพทั้งหมดจํานวน 800 เครื่อง
พบวา เครื่องฉายภาพแบบ 3LCD ใชพลังงานเฉลี่ยนอยกวา 25 % เมื่อเทียบกับเครื่องฉายระบบ 1-chip

• ใชพลังงานเพียง 0.28 W ในโหมด Standby
• เลนสฉายภาพทําจากวัสดุที่ปราศจากตะกั่ว
• วัสดุตัวเครื่องทําจากพลาสติกไมมีสี เพื่อลดผลกระทบทาง
สิ่งแวดลอม
• สารหนวงการติดไฟ (Flame Retardants) ที่ใชในการผลิต
พลาสติกปราศจากคลอรีนและบรอมมีน

www.3lcd.com

สําหรับขอมูลเพิ่มเติมกี่ยวกับโปรแกรมเพื่อสิ่งแวดลอม
โปรดเขาไปที่ http://global.epson.com/SR/environment

อุปกรณเสริม
Wireless LAN Adaptor ELPA07
รองรับการเชื่อมตอ 802.11 b/g/n
ใชไดกับเอปสันทุกรุน ที่รองรับ
โปรเจ็คเตอร

Desktop Document Camera รุน ELPDC20
3 กิโลกรัม / 6.6 ปอนด
ความละเอียด 2 ลานพิกเซล 30 fps
ซูมออฟติคอล 12 เทา
ความคมชัด 1080p
เชื่อมตอผานชอง HDMI

Document Camera แบบพกพา รุน ELPDC06
พกพาสะดวก; 0.96 กิโลกรัม / 2.11 ปอนด
ความละเอียด 1.92 megapixels / 15fps
ซูมดิจิตอล 4 เทาใชพลังงานผานสาย USB

สัดสวน Contrast สูง

กาวขามขีดจํากัดของการนําเสนอดวย Contrast Ratio
ที่มีคาสูงสุดที่ 10000:1 ที่จะชวยเพิ่มความคมชัดและ
ครบทุกรายละเอียด ในทุกการนําเสนอ

3000lm

Colour Light Output

10000:1
contrast

ตัวปรับแกไขความเพี้ยนของภาพแนวนอน

สงมอบที่สุดในทุกงานนําเสนอ ในทุกที่ ดวย ตัวปรับแกไข
ความเพี้ยนของภาพแนวนอนแบบสไลด การปรับหนาจอ
จะเปนไปอยางรวดเร็ว งายดายและแมนยําแมในพื้นที่ที่จํากัด
และดวยความสามารถในการตรวจจับความเพี้ยนของ
ภาพในแนวตั้งและปรับแกอัตโนมัติโดยทันทีนั้น ทําใหหมด
กังวลและประหยัดเวลายิ่งขึ้น ทุกงานนําเสนอจึงเปน
ไปอยางลื่นไหล นาประทับใจ

การเชื่อมตอผาน HDMI
ดวยชอง HDMI ที่ติดตั้งอยูภายใน ทําใหการสงขอมูลดิจิตอล
ความละเอียดสูงไมวาจะเปนภาพหรือเสียงนั้นงายดาย ผานสาย
เพียงเสนเดียว การเชื่อมตอดิจิตอลนี้ ภาพยังคงสวยงามและ
คมชัดแมจะฉายจาก SVGA model ก็ตาม

A/V Mute Lens Shutter
ควบคุมการนําเสนอไดอยางมีประสิทธิภาพและแมนยํา เพียงแคเลื่อน
A/V Mute Lens Shutter ซึ่งจะสงผลใหหยุด การนําเสนอทั้งภาพและ
เสียงโดยทันที คลายกับการเปลี่ยนเปนโหมด sleep
นอกจากนี้ยังสามารถตั้งเวลาเพื่อใหเครื่องหยุดการนําเสนอได
อีกดวย เมื่อเลื่อนปดหนาจอแลวตัวเครื่องฉายภาพจะปดตัวเอง
ลงอัตโนมัติหลังเวลาผานไป 30 นาที เพื่อลดการใชพลังงาน
และยืดอายุการใชงานของหลอดฉายภาพ

เชื่อมตอโดยตรงผาน USB
ดูไฟลงาน JPEG, BMP, PNG หรือ GIF ไดโดยตรงโดยไมจําเปนตอง
ตอผานเครื่องคอมพิวเตอร เพียงแคเสียบผานชอง USB ของ
เครื่องฉายภาพเทานั้น

เชื่อมตอไดงายกับ Document Camera
สรางสรรคประสบการณการนําเสนอใหมๆ
ในหองเรียนหรือ หองประชุม
ดวยอุปกรณเสริม
Document Camera
รุน ELPDC06
ที่สามารถเชื่อมตอกับ
เครื่องฉายภาพของเอปสัน
ผานชอง USB โดยไมตองใช
เครื่องคอมพิวเตอร เพียงวางวัตถุที่ตองการนําเสนอดานลาง
ของกลอง ภาพก็จะถูกแสดงตามขนาดที่ตองการไดอยางงายดาย

Redirected Exhaust

ชองระบายลมรอนถูกออกแบบใหมเพื่อลดผลกระทบตอผูฟงโดยเฉพาะ
เมื่อตองใชงานในพื้นที่ที่มีขนาดเล็ก โดยจะอยูดานหนาของตัวเครื่อง
ซึ่งจะชวยใหผูฟงมีสมาธิกับงานนําเสนอไดอยางเต็มที่ไมวาจะนั่งอยูบริเวณ
ไหนก็ตาม

ตัวรับสัณญาณอินฟราเรด

ควบคุมระยะไกลไดงายและสะดวกยิ่งขึ้นดวยตัวรับสัณญาณอินฟราเรด
ที่ถูกติดตั้งทั้งดานหนาและดานหลังของเครื่อง ทําใหสามารถควบคุม
เครื่องไดอยางอิสระ

IR Receivers

คิดเพือ่ ทุกคน

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ลดการใชพลังงานและชวยสิ่งแวดลอมดวยคุณสมบัติที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมของเอปสัน ควบคุมการทํางานไดอยางเต็มประสิทธิภาพกับ
โหมด ECO และ คุณสมบัติการลดแสง ที่สามารถปรับความสวางและ
การใชพลังงานใหเหมาะสมที่สุด
เมื่ออยูในโหมด Sleep หากไมมีการใชงานภายใน 5 นาที เครื่องฉายภาพ
จะปรับแสงเปนคาตํ่าสุด โดยลดความสวางของหลอดฉายภาพลงเกือบ
70 %

เครื่องฉายภาพที่มีชองระบายลมรอนทางดานขาง

การออกแบบภายใตแนวคิด “Colour Universal”

แนวคิด “Colour Universal” เกิดขึ้นโดยคํานึงถึงผูใชงานที่มีการรับรูของ
แสงสี ที่หลากหลาย โดยอาศัยหลักของการรับรูสีเพื่อทําใหผูใชงานสามารถ
ระบุและแยกชนิดของสีไดงายและแมนยํา การคิดโดยมีผูใชเปนศูนยกลางนี้ทําใหสีบน
ปุมของรีโมท คอนโทรล บนตัวเครื่อง หรือ แสง LED สามารถมองเห็นและ
เขาใจไดตรงกัน

ผูใชที่สายตาปกติ

ผูที่ตาบอดสี
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Light brown Orange Light green
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Blue

ผูใชที่สายตาปกติ
จะมองเห็นเปนปุมสีสม
ขณะที่ผูที่ตาบอดสีจะมอง
เห็นเปนสีนํ้าตาล
คุณสมบัติการลดแสง

Violet

Gray

Pale green

Sky blue

Pink

ผูใชงานที่สายตาปกติ
และผูที่ตาบอดสีจะมอง
เห็นปุมเปนสีนํ้าเงิน
เหมือนกัน

รายละเอียดคุณสมบัติ

รุนEB-S18/W18/X18/X24
หมายเลขรุน
ระบบการฉายภาพ
รายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะของอุปกรณหลัก
LCD
ขนาด
ความละเอียด
เลนสฉายภาพ
ชนิด

EB-S18
EB-W18
RGB liquid crystal shutter projection (3LCD)

EB-X18

EB-X24

0.55 นิ้ว ไมมี MLA (D7) 0.59 นิ้ว พรอมกับ MLA (D8) 0.55 นิ้ว พรอมกับ MLA (D8) 0.63 นิ้ว พรอมกับ MLA (D7)
SVGA (800 x 600)
WXGA (1280 x 800)
XGA (1024 x 768)
ไมมีออฟติเคิลซูม /
ออฟติเคิลซูม (Manual) / โฟกัส (Manual)
โฟกัส (Manual)
ขนาดรูรับแสง
1.44
1.58 - 1.72
1.6 - 1.74
ทางยาวโฟกัส
16.7 มิลลิเมตร
16.9 - 20.28 มิลลิเมตร
18.4 - 22.08 มิลลิเมตร
1 - 1.2
อัตราสวนการขยายภาพ 1.0 - 1.35 (ซูมดิจิตอล)
อัตราสวนระยะทางระหวางเลนสกับจอภาพ
1.45 - 1.96 (Wide - Tele) 1.30 - 1.56 (Wide - Tele) 1.48 - 1.77 (Wide - Tele) 1.40 - 1.68 (Wide - Tele)
หลอดไฟ
ชนิด
200W UHE
อายุการใชงาน (Normal / Eco)*1 5,000 ชั่วโมง/ 6,000 ชั่วโมง
ขนาดภาพทีฉ่ าย (ระยะการฉายภาพ)
ซูม : Wide
30 นิ้ว – 350 นิ้ว [0.88 - 10.44 เมตร] 33 นิ้ว - 318 นิ้ว [0.9 - 9.0 เมตร] 30 นิ้ว - 300 นิ้ว [0.9 - 9.0 เมตร] 30 นิ้ว - 300 นิ้ว [1.01 - 10.42 เมตร]
ซูม : Tele
23 นิ้ว - 260 นิ้ว [0.88 - 10.44 เมตร] 33 นิ้ว - 317 นิ้ว [1.08 - 10.8 เมตร] 30 นิ้ว - 300 นิ้ว [1.08 - 10.8 เมตร] 30” - 300 นิ้ว [0.84 - 8.66 เมตร]
ขนาดมาตรฐาน
จอ 60 นิ้ว 1.77 - 2.4 เมตร
จอ 60 นิ้ว 1.68 - 2.02 เมตร จอ 60 นิ้ว 1.8 - 2.17 เมตร จอ 60 นิ้ว 1.71 - 2.16 เมตร
คาความสวาง*2
ความสวางแสงสี
3,000 ลูเมน
3,500ลูเมน
ความสวางแสงขาว (Normal / Eco)
3,000 ลูเมน / 2,100 ลูเมน
3,500 ลูเมน / 2,450 ลูเมน
Contrast Ratio
10,000:1
ลําโพงภายใน
เสียง
2 วัตต แบบ Monaural
การแกไขความเพี้ยนของภาพ
±30 ° / ±30 °
แนวตั้ง / แนวนอน
การแกไขความเพี้ยนของภาพแบบอัตโนมัติ
มี (แนวตั้วเทานั้น)
การเชื่อมตอ
สัญญาณแอนาล็อคขาเขา D-Sub 15pin
Component
Composite
S-Video
สัญญาณดิจิตอลขาเขา HDMI
ชองสัญญาณเสียงขาเขา RCA (สีขาว/สีแดง)
อื่นๆ
USB Type A
USB Type B
Network
Wireless

อุปกรณที่มาพรอมกับเครื่อง

สายเคเบิล Power : 1.8 เมตร
สายเคเบิลเคอมพิวเตอร (VGA): 1.8 เมตร
สาย USB (ชนิด A/B): 1.8 เมตร
รีโมท คอนทรอล : มี, พรอมถาน Alkaline AA 2 กอน
กระเปา

อุปกรณเสริม

หลอดไฟสํารอง: ELPLP78
แผนกรองอากาศ: ELPAF32
Wireless LAN Adaptor: ELPAP07
USB Key สําหรับการเชื่อมตอไรสาย: ELPAP09
ตัวยึดเพดาน: ELPMB23

รุน EB-S18 / W18 / X18 / X24

1 (สีนํ้าเงิน)
D-Sub 15pin x 1 (สีนํ้าเงิน) (สําหรับ Analog RGB connector)
RCA x 1 (สีเหลือง)
1 Mini DIN x 1
1 (รองรับ HDCP)
1 Pair
1 (USB Memory / ELPDC06 Document Camera / Wireless LAN Adaptor)
1 (3-in-1 USB Display, Mouse, K/B, Control)
Optional (ELPAP07)

คุณสมบัติเชื่อมตอไรสาย
ความเร็วที่รองรับสําหรับแตละโหมด*3
ความปลอดภัยการเชื่อมตอผานสาย

อุณหภูมิระหวางการใชงาน

IEEE 802.11b: 11 Mbps, IEEE 802.11g: 54 Mbps, IEEE 802.11n: 130 Mbps
WPA/WPA2-Personal (พรอมกับอุปกรณเสริมเชื่อมตอแบบไรสาย)
5 - 35 °°C <41 - 95 °°F> (0 เมตร / 0 ฟุต- 2,286 เมตร / 7,500 ฟุต)
5 - 30 °°C <41 - 86 °°F> (มากกวา 2,286 เมตร / 7,500 ฟุต)
( ความชื้น 20% - 80%, unfrozen )
0 - 3,000 เมตร <0 - 9,843 ฟุต > (มากกวา 1,500 เมตร / 4,921 ฟุต : ที่โหมด high altitude )

ระดับความสูงสําหรับการใชงาน
การปด/เปดเครื่องโดยตรง
มี
ระยะเวลาเริ่มทํางาน
ประมาณ 5 วินาที, เวลา warm-up : 30 วินาที
ระยะเวลา Cool Down
ทันที หรือ 0 วินาที
แผนกรองอากาศ ชนิด
มาตรฐาน
อายุการใชงาน
3,000 ชั่วโมง*4
แรงดันไฟฟาและความถี่
100 - 240 V AC ± -+10%, 50/60 Hz
การใชพลังงาน (220 - 240V)
Lamp On (Normal / Eco)
270W / 201W
Standby (Network On / Off)
3W / 0.28W
ขนาดเครื่องไมรวมฐาน (W X H X D) ) 234 x 297 x 77 มิลลิเมตร
นํ้าหนัก
2.4 กิโลกรัม
เสียงพัดลม (Normal / Eco)
37dB / 29dB

©2013 Epson Singapore Pte Ltd หามนําสวนหนึ่งสวนใด
หรือทั้งหมด ไปใช ทําซํ้า ดัดแปลง แกไข กอนไดรับอนุญาตเปน
ลายลักษณอักษรจากเอปสัน
เอปสันและ “EXCEED YOUR VISION”เปนเครื่องหมายการคา
ที่ไดรับการจดทะเบียนของบริษัท Seiko Epson Corporation.
ผลิตภัณฑภายใตชื่ออื่น หรือ ภายใตช่ือบริษัทอื่นที่ใชในที่นี้เปน
การกลาวถึงโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการอางอิงเทานั้น และเปน
เครื่องหมายการคา(ที่จดทะเบียน)ของเจาของเครื่องหมายการคานั้น
เอปสันปฏิเสธสิทธิใดๆในเครื่องหมายการคาดังกลาว ภาพที่ใชทั้ง
หมดเปนเพียงการสาธิตเทานั้น สินคาจริงอาจมีความแตกตางใน
คุณลักษณะและคุณสมบัติ คุณสมบัติของเครื่องสามารถเปลี่ยนแปลง
ไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา สําหรับขอมูลเพิ่มเติมโปรด
ตรวจสอบกับสํานักงานเอปสันในประเทศนั้นๆ
Apple, iPad, iPhone, iPod touch, และ iTunes เปนเครื่อง
หมายการคาที่ไดรับการจดทะเบียนของบริษัท Apple ทั้งใน
สหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ App Store เปนเครื่องหมาย
บริการเฉพาะของ บริษัท Apple และAndroid เปนเครื่องหมาย
การคาของบริษัท Google

*1 อายุการใชงานของหลอดไฟจะแตกตางกันไปตามโหมดการใชงาน สภาพแวดลอมและรูปแบบการใช ซึ่งความสวางจะลดลงตามอายุการใชงาน

Dealer’s Stamp

*2 คาความสวางแสงสีและความสวางแสงขาวจะแตกตางกันไปตามลักษณะการใชงาน คาความสวางแสงสีวัดวัดตามมาตรฐาน IDMS 15:4และความสวางแสงขาววัดตามมาตรฐาน ISO 21118
*3 คาความเร็วและปริมาณจะมีคาสูงสุดเมื่อมีการใชเทคโนโลยีโหมดพิเศษที่เหมือนกัน ซึ่งอัตราการสงถายขอมูล คุณสมบัติและประสิทธิภาพอาจแตกตางกันไป ขึ้นอยูกับคอมพิวเตอรของผูใช สภาพแวดลอม
และปจจัยอื่นๆ
*4 เมื่อใชในสถานที่ทํางานทั่วไป (คาละอองฝุน : 0.04 - 0.2 มิลลิกรัมตอลบ.ม.) อางอิงจากผลการทดสอบของเอปสัน ที่ 25°C (77°F)
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www.facebook.com/EpsonThailand
ตดิตอ่สอบถามขอ้มลูสนิคา้เพม่ิไดท้่ี 662-685-9899
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