
EB-L615U
DATASHEETS

Veelzijdige instaplaserprojector met WUXGA-prestaties van 6000 
lumen, ideaal voor het vervangen van bestaande op lampen 
gebaseerde projectoren.

De EB-L615U is een instaplaserprojector en de ideale vervanging voor bestaande op 
lampen gebaseerde modellen in vergaderruimten en onderwijsinstellingen. De projector 
biedt uitstekende helderheid van 6.000 lumen, Full HD WUXGA-resolutie en veel 
geweldige functies, waaronder HDBaseT- en HDMI-connectiviteit, schermspiegeling en 
lens-shift.

Betaalbare laserprestaties
De EB-L615U biedt een indrukwekkende helderheid van 6.000 lumen en WUXGA Full HD-
resolutie tegen een betaalbare prijs, waardoor u kunt upgraden naar laserprestaties en 
betrouwbaarheid zonder hoge kosten. Scherpe beeldkwaliteit en gelijke witte en 
gekleurde lichtopbrengst zorgen ervoor dat uw presentatie impact heeft, zelfs in goed 
verlichte ruimten.

Handige connectiviteitsfuncties
Deze projector biedt een aantal handige connectiviteitsfuncties, waaronder HDBaseT voor 
standaard kabelverbinding met één kabel, HDMI en schermspiegeling.

Betrouwbaar en duurzaam
De EB-L615U is gebaseerd op de bewezen lasertechnologie van Epson met een 
beproefde betrouwbaarheid waardoor u onderhoud tot een minimum beperkt. Op de 
projector is een een vijfjarige garantie van 12.000 uurvan toepassing.Eenvoudige, 
flexibele installatie
Dankzij Lens-shift en een kleinere, lichtere behuizing dan producten met dezelfde 
helderheid¹ kunnen bestaande eenheden eenvoudig vervangen worden door de EB-
L615U. Lasertechnologie betekent dat deze projectoren in een hoek gemonteerd kunnen 
worden en van daaruit kunnen projecteren, waardoor ze ideaal zijn voor elke situatie.

Stijlvol nieuw ontwerp
Dankzij de nieuwe behuizing past de EB-L615U in elke ruimte, zelfs in de meest stijlvolle 
en moderne ruimten. De projector wordt geleverd met een achterpaneel om draden en 
connectors te verbergen voor een strak uiterlijk.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Helderheid van 6.000 lumen
Scherpe beelden en heldere kleuren, zelfs in 
goed verlichte ruimten
WUXGA-resolutie
Scherp Full HD-beeld voor uitstekende 
leesbaarheid
HDBaseT en schermspiegeling
De nieuwste connectiviteitsfuncties voor 
optimaal gebruiksgemak
Eenvoudige, flexibele installatie
Lens-shift en kleinere behuizing zorgen voor 
eenvoudige installatie
Geen omkijken meer naar
Duurzame Epson-technologie ondersteund 
door een vijfjarige garantie van 12.000 uur.



PRODUCT SPECIFICATIONS

AFBEELDING

Lichtopbrengst gekleurd licht 6.000 Lumen- 4.200 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO IDMS15.4

Resolutie WUXGA, 1920 x 1200, 16:10

Contrastratio 2.500.000 : 1

Lichtbron Laser

Lichtbron 20.000 Uren Durability High, 30.000 Uren Durability Eco

Lichtopbrengst wit licht 6.000 Lumen - 4.200 Lumen (spaarstand) in overeenstemming met ISO 21118:2012

Trapezecorrectie Handmatig verticaal: ± 30 °, Handmatig horizontaal ± 30 °

Kleurenreproductie tot 1,07 miljard kleuren

OPTIEK

Projectieverhouding 1,35 - 2,20:1

Lens shift Handmatig - Verticaal ± 50 %, horizontaal ± 20 %

Zoom Manual, Factor: 1 - 1,6

Projectieformaat 50 inch - 500 inch

Projectieafstand 

groothoeklens

1,4 m - 14,8 m

Projectieafstand telelens 2,4 m - 23,8 m

Projectieafstand 

groothoek/tele

1,44 m - 23,84 m

CONNECTIVITEIT

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

Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n, VGA in (2x), VGA uit, HDMI in (2x), HDBaseT, Miracast, 

Stereo miniconnector audio uit, Stereo miniconnector audio in (2x)

ALGEMEEN

Energieverbruik 353 Watt, 265 Watt (spaarstand), 0,3 Watt (in stand-by modus)

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

Afmetingen 440 x 304 x 120 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht 8,5 kg

Geluidsniveau Normaal: 38 dB (A) - Spaarmodus: 27 dB (A)

Temperatuur 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 

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.

TECHNIEK

Projectiesysteem 3LCD-technologie, RGB vloeibare-kristalsluiter

LCD-paneel 0,67 inch met D10

OVERIGE

Garantie 60 maanden Carry-in of 12.000 h

Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

EB-L615U

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Kabelafdekking
VGAkabel
Hoofdapparaat
Stroomkabel
Afstandsbediening incl. batterijen
Gebruikershandleiding (cd-rom)
Quick Start handleiding



OPTIONELE ACCESSOIRES

Air Filter - ELPAF56 - L600 Series

V13H134A56

Ceiling Mount ELPMB22

V12H003B22

Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30

V12H526040

Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)

V12H003P13

Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)

V12H003P14

HDBaseT Transmitter - ELPHD01

V12H547040

LOGISTICS INFORMATION

SKU V11H901140

Streepjescode 8715946661568

Land van herkomst China

Palletformaat 2 stuks

EB-L615U
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