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DATASHEETS

Deze veelzijdige projector is zeer geschikt voor het leveren van 
kwalitatief hoogwaardige presentaties in klaslokalen en kleine 
vergaderruimten.

De EB-530 levert beelden van superieure kwaliteit en een keur aan extra 
standaardfuncties waarmee gebruikers nu nog meer waar voor hun geld krijgen. Deze 
projector, die ideaal is voor klaslokalen of kleine vergaderruimten, kan aan de wand of aan 
het plafond worden gemonteerd of kan op een tafel dicht bij de wand worden geplaatst 
om meer werkruimte vrij te maken. 

Beeld van hoge kwaliteit

De EB-530, compleet met onze 3LCD-technologie, geeft heldere beelden van superieure 
kwaliteit weer met nauwkeurigere kleuren. Het beeld is zelfs zichtbaar in helder verlichte 
ruimten, dankzij het even hoge lichtrendement voor wit en gekleurd licht. Het beeld is zeer 
gedetailleerd vanwege de hoge contrastverhouding en onze nieuwe korteafstandslens 
staat borg voor scherpere beelden en verbeterde scherpstelling.

Meer waar voor uw geld

De lamp in de EB-530 heeft nu een levensduur tot 10.000 uur in spaarmodus. De 
projector bespaart zelfs stroom tijdens presentaties door automatisch de lichtuitvoer aan 
te passen afhankelijk van de inhoud. De A/V-dempfunctie zet de presentatie in de 
pauzestand en dimt de lamp met 70% om energie te besparen als de projector niet in 
gebruik is. De ingebouwde 16 watt luidspreker van de projector zorgt ervoor dat audio 
rechtstreeks via de projector kan worden afgespeeld, zonder dat extra externe 
luidsprekers nodig zijn. De microfooningang transformeert de projector in een 
omroepsysteem, waardoor presentatoren gemakkelijk hoorbaar zijn in een klasomgeving. 

Eenvoudig te installeren en gebruiken

De EB-530 biedt zowel horizontale als verticale keystone-correctie voor een perfect 
gevormd beeld zonder vervorming. Bij het installeren van verschillende projectoren 
kunnen de OSD-instellingen (On Screen Display) van één projector naar vele andere 
worden gekopieerd zodat u niet alle projectoren afzonderlijk hoeft te installeren. 
Projectiesoftware voor meerdere pc's maakt het mogelijk inhoud van vier apparaten, 
waaronder pc's, tablets of smartphones, tegelijk weer te geven.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Uitzonderlijke beeldkwaliteit
Epson's 3LCD-technologie geeft helderdere 
beelden en nauwkeurigere kleuren weer
Even hoge lichtopbrengst voor wit en 
gekleurd licht
Geprojecteerd beeld is duidelijk zichtbaar, 
zelfs in helder verlichte ruimten
Duidelijkere details
Grotere contrastverhouding van 16.000:1
Langere levensduur van lamp betekent 
lage TCO (totale eigendomskosten)
10.000 uur in spaarstand / 5.000 uur in 
normale modus
Flexibele installatieopties
Horizontale en verticale keystone-correctie 
voor decentrale en ongelijke plaatsing



PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Projectiesysteem 3LCD-technologie

LCD-paneel 0,55 inch met MLA (D8)

AFBEELDING

Lichtopbrengst gekleurd licht 3.200 Lumen- 1.800 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO IDMS15.4

Lichtopbrengst wit licht 3.200 Lumen - 1.800 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO 21118:2012

Resolutie XGA, 1024 x 768, 4:3

Beeldverhouding 4:3

Contrastratio 16.000 : 1

Lichtbron Lamp

Lamp 215 W, 5.000 h Levensduur, 10.000 h Levensduur (in de spaarmodus)

Trapezecorrectie Handmatig verticaal: ± 15 °, Handmatig horizontaal ± 15 °

Videobewerking 10 Bits

Verticale 2D refresh frequentie 50 Hz - 85 Hz

Kleurenreproductie tot 1,07 miljard kleuren

OPTIEK

Projectieverhouding 0,55:1

Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35

Lens Optisch

Projectieformaat 50 inch - 108 inch

Projectieafstand 

groothoeklens

0,5 m ( 50 inch scherm

Projectieafstand telelens 1,3 m ( 108 inch scherm

F-nummer projectielens 1,6

Brandpunt 6,4 mm

Focus Handmatig

Offset 10 : 1

CONNECTIVITEIT

USB-diplay-functie 3 in 1: beeld / muis / geluid

Aansluitingen USB 2.0 type A, USB 2.0 type B, RS-232C, Ethernet-interface (100 Base-TX/10 Base-T), 

Draadloos LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (optioneel), VGA in (2x), VGA uit, HDMI in, Composiet 

in, Component in (2x), S-Video in, Stereo miniconnector audio uit, Stereo miniconnector audio 

in (2x), microfooningang, Cinch-audio in

Smartphone-aansluiting Ad-hoc / infrastructuur

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Veiligheid Kensington-bescherming, Veiligheidsstang, Slot voor draadloze LAN-unit, Beveiliging van 

draadloos LAN, Wachtwoordbeveiliging

Features Ingebouwde luidspreker, Aanpasbaar gebruikerslogo, Digitale zoom, Dynamische 

lampcontrole, Horizontale en verticale keystone-correctie, Lamp met lange levensduur, 

Microfooningang, Geschikt voor draadloos LAN

Kleurenmodi Bord, Dynamisch, Presentatie, sRGB, Theater

EB-530

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

VGAkabel
Hoofdapparaat
Stroomkabel
Afstandsbediening incl. batterijen
Plaatsingshandleiding
Software (CD)
Gebruiksaanwijzing (CD)
Safety Cable



PRODUCT SPECIFICATIONS

ALGEMEEN

Energieverbruik 298 Watt, 221 Watt (spaarstand), 0,28 Watt (in stand-by modus)

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

Afmetingen 344 x 315 x 94 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht 3,7 kg

Geluidsniveau Normaal: 37 dB (A) - Spaarmodus: 29 dB (A)

Temperatuur Bedrijf 5° C - 35° C, Opslag -10° C - 60° C

Luchtvochtigheid Bedrijf 20% - 80%, Opslag 10% - 90%

Als de projector is bevestigd aan het plafond of aan de muur en zich bevindt in een omgeving 

met vettige rook of waar olie-achtige vloeistoffen of chemicaliën worden vervluchtigd, of 

locaties waar veel rook of plasmabellen worden gebruikt bij het organiseren van evenementen, 

of etherische oliën worden verdampt, dan is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van onze 

producten onderhevig zijn aan materiaaldegradatie, waardoor deze onderdelen na verloop van 

tijd kunnen breken en de projector van het plafond op de grond zou kunnen vallen. 

Als u zich zorgen maakt over de omgeving waarin uw projector is geïnstalleerd of als u andere 

vragen hebt, kunt u contact opnemen met onze supportafdeling voor verdere assistentie.

Bijgeleverde software EasyMP Network Monitor, iProjection, EasyMP Network Projection

Opties Aansluit- en bedieningskast, Documentcamera, USB-stick voor snelle draadloze verbinding, 

Wandbeugel voor korte projectieafstand, Draagtas van zacht materiaal, Draadloze LAN-unit

Luidspreker 16 Watt

Colour Wit/Grijs

TCO-gecertificeerd For further information relating to TCO Certified please visit 

https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

OVERIGE

Garantie 60 maanden Carry-in, Lamp: 60 maanden of 1.000 h

EB-530

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

VGAkabel
Hoofdapparaat
Stroomkabel
Afstandsbediening incl. batterijen
Plaatsingshandleiding
Software (CD)
Gebruiksaanwijzing (CD)
Safety Cable



OPTIONELE ACCESSOIRES

Air Filter - ELPAF47

V13H134A47

Wall Mount - ELPMB45

V12H706040

Wireless LAN Adapter - ELPAP10

V12H731P01

Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)

V12H003B23

Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)

V12H003P13

Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)

V12H003P14

Soft Carry Case - ELPKS66 - EB-52x/53x series

V12H001K66

Lamp - ELPLP87

V13H010L87

ELPSP02

V12H467040

LOGISTICS INFORMATION

SKU V11H673040

Streepjescode 8715946541488

Land van herkomst China

Palletformaat 4 stuks

EB-530

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


