
EB-X27
FICHA DE PRODUTO

Suficientemente pequeno e leve para transportar e utilizar em várias 
salas, este projetor de alta qualidade produz imagens nítidas e 
luminosas e inclui diversas funcionalidades de fácil utilização

Este projetor portátil é fornecido com uma mala de transporte para facilitar o transporte e 
o armazenamento do projetor quando não está a ser utilizado. Ideal para utilizar em salas 
de reunião, salas de aula e escritórios em casa, o EB-X27 can permite fazer 
apresentações com imagens luminosas e cores vibrantes graças à tecnologia 3LCD. 
Conta ainda com diversas funcionalidades de conectividade e opções de instalação 
flexíveis.

O EB-X27 utiliza a tecnologia 3LCD e conta com White e Colour Light Output igualmente 
elevados para produzir cores exatas e uma excecional qualidade de imagem. A relação 
de contraste de 10.000:1 produz imagens com detalhes mais nítidos.

A Epson compreende a importância de manter o controlo durante as apresentações num 
ambiente empresarial ou de ensino. O EB-X27 inclui software de projeção para múltiplos 
PCs, o que permite apresentar em simultâneo o conteúdo de até quatro dispositivos, 
incluindo PCs, tablets e smartphones. A função de moderador permite que o anfitrião, 
seja um professor, orador ou apresentador numa reunião, assuma o controlo do 
conteúdo apresentado a partir dos dispositivos.

A correção horizontal e vertical Keystone permite uma configuração fácil e flexível, e ajuda 
a obter uma imagem com formas perfeitas sem distorção. Isto significa que os projetores 
podem ser rapidamente deslocados e configurados em diferentes salas de aula e de 
reunião.

A melhoria de conectividade deste projetor permite uma maior escolha e flexibilidade, 
independentemente do modo como pretende fazer a apresentação. O EB-X27 pode ser 
ligado aos mais recentes dispositivos digitais ou produtos analógicos legados, pelo que 
não implica necessariamente a substituição do hardware antigo. A conectividade por 
código QR1 do iProjection QR foi facilitada ao máximo, bastando ler com o dispositivo 
inteligente o código QR projetado para estabelecer ligação e começar a trabalhar.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Portátil
Pequeno e leve o suficiente para ser 
transportado e utilizado em várias salas
Imagem luminosa de alta qualidade
Tecnologia 3LCD e White e Colour Light 
Output igualmente elevados de 2700 lm
Melhor conectividade e funcionamento em 
rede
Entrada HDMI; Ethernet RJ-45; Wi-Fi 
opcional; iProjection via código QR
Instalação flexível
Correção horizontal e vertical Keystone, e 
zoom ótico para um posicionamento flexível
Baixo custo total de propriedade (TCO)
Lâmpada de longa duração; a função de 
silêncio A/V pausa a apresentação e poupa 
até 70% de energia



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

IMAGEM

Reprodução a cores Até 1,07 mil milhões de cores

Color Light Output 2.700 lumen-1.890 lumen (economia)

White Light Output 2.700 lumen - 1.890 lumen (economia) em conformidade com a norma ISO 21118:2012

Resolução XGA, 1024 x 768, 4:4

Relação de contraste 10.000 : 1

Lâmpada 200 W, 5.000 h Vida útil, 10.000 h Vida útil (em modo de poupança)

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

TÉCNICA

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

Painel LCD 0,55 polegada com MLA (D8)

ÓPTICA

Relação de projecção 1,48 - 1,77:1

Zoom Manual, Factor: 1,2

Tamanho de projecção 30 polegadas - 300 polegadas

Distância de projecção 

Wide/Tele

1,8 m - 2,17 m (60 polegada ecrã)

Lentes de projecção número F1,58 - 1,72

Distância focal 16,9 mm - 20,28 mm

Foco Manual

Offset 8 : 1

CONECTIVIDADE

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

Epson iProjection App Ad-hoc/Infra-estrutura

OUTROS

Garantia 36 Meses Entrega, Lâmpada: 12 Meses ou 1.000 h

Extensão da garantia opcional disponível

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU V11H692040

Código de barras 8715946545165

Dimensões Embalagem individual 364 x 409 x 157 mm

Peso da embalagem 4,32 Kg

Quantidade múltipla de encomenda 1 Unidades

País de origem Filipinas

EB-X27

MATERIAL FORNECIDO

Bolsa de transporte
Cabo do computador
Aparelho principal
Cabo de corrente
Comando à distância incl. pilhas

ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Adaptador LAN sem fios (b/g/n) - ELPAP07

V12H418P13

Filtro de Ar - ELPAF32

V13H134A32

Instalação no tecto (Branco)- ELPMB23

V12H003B23

Lamp - ELPLP88 - EB-9xxH/S27/X27/W29

V13H010L88

Chave USB Quick Wireless Connection - ELPAP09

V12H005M09

Ecrã (80 pol. Multiformato) - ELPSC26 

V12H002S26

1.  – A função de código QR necessita da aplicação
iProjection, disponível nos dispositivos Android e iOS

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos
detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

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)


