
LightScene EV-100
FICHA DE PRODUTO

Projetor de iluminação WXGA de 2.000 lumens em branco, com um 
design com baixo impacto visual, ideal para montras de lojas, galerias 
e museus.

Acrescente movimento e vida às suas montras ou exposições com um projetor com 
baixo impacto visual que se integra na perfeição em qualquer ambiente, e que esbate a 
fronteira entre a iluminação e a projeção com luminosidade de 2.000 lumens e nitidez 
WXGA.

Chame a atenção discretamente
O LightScene EV-100 permite criar efeitos visuais que captam a atenção 
instantaneamente com resolução WXGA nítida e luminosidade de 2.000 lumens. No 
entanto, graças à estrutura branca com baixo impacto visual, pode ser utilizado nos 
locais onde um projetor tradicional chamaria a atenção, como uma montra ou numa 
exposição.

Implementação fácil e flexível
O design leve e flexível permite instalar o EV-100 de várias formas, desde a tradicional 
montagem no teto à montagem em suporte para o chão, ou inclusivamente fixado a uma 
calha de iluminação, como um foco¹. Também pode ser montado e projetar em qualquer 
ângulo, incluindo na vertical. O projetor pode ser utilizado como um foco tradicional 
quando são necessários efeitos de iluminação simples.

Fácil de programar e utilizar
O EV-100 inclui o Software Epson Projector Content Manager para facilitar e acelerar a 
configuração sem recorrer a uma instalação por especialista. As listas de reprodução 
podem ser carregadas facilmente através de Cartão SD e mudadas através do comando 
à distância pelos colaboradores, sem a necessidade de recorrer a um computador. O 
projetor também pode utilizar técnicas avançadas, como a combinação de margens para 
obter resultados excecionais em espaços de grande dimensão que exigem instalações 
com várias unidades.

Fiabilidade "instalar e esquecer"
A garantia de 5 anos ou 20.000 horas, associada à fiável e duradoura tecnologia de 
disco de fósforo inorgânico da Epson, permitem-lhe instalar os EV-100 projetores e 
esquecer-se deles, uma vez que não precisam de manutenção periódica. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Projetor de sinalética discreto
A estrutura branca com baixo impacto visual 
não chama a atenção para o foco
Projeção nítida e vívida
Luminosidade de 2.000 lumens e resolução 
WXGA detalhada
Instalação flexível
Permite a montagem no teto, no chão ou 
preso a uma calha de iluminação
Facilidade no carregamento de listas de 
reprodução
As lista de reprodução pode ser carregada a 
partir de um Cartão SD, sem a necessidade 
de um computador
Fiabilidade "instalar e esquecer"
Tecnologia Epson duradoura suportada por 
uma garantia de 5 anos e 20.000 horas



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

TÉCNICA

Sistema de projecção Tecnologia 3LCD

Painel LCD 0,59 polegada com C2 Fine

IMAGEM

Color Light Output 2.000 lumen- 1.000 lumen (economia) em conformidade com a norma IDMS15.4

White Light Output 2.000 lumen - 1.000 lumen (economia) em conformidade com a norma ISO 21118:2012

Portrait Colour Light Output 2.000 lm

Portrait White Light Output 2.000 lm

Resolução WXGA, 1280 x 800, 16:11

Relação de aspecto 16:10

Relação de contraste 2.500.000 : 1

Native Contrast 1.200 : 1

Fonte de luz Laser

Fonte de luz 20.000 Horas Durability High, 30.000 Horas Durability Eco

Correcção trapezoidal Manual vertical: ± 45 °, Manual horizontal ± 40 °

Reprodução a cores 16,77 milhões de cores

ÓPTICA

Relação de projecção 1,38 - 2,19:1

Zoom Motorizado, Factor: 1 - 1,58

Relação de zoom das lentes 

de projecção

1,38 - 2,19 : 1

Lente Óptica

Dimensões da imagem 30 polegadas - 133 polegadas

Distância de projecção 

Grande angular

0,9 m - 4 m

Distância de projecção Tele 1,4 m - 6,3 m

Distância de projecção 

Wide/Tele

0,88 m - 6,34 m

Lentes de projecção número F1,51 - 1,92

Distância focal 18,2 mm - 28,4 mm

Foco Motorizado

CONECTIVIDADE

Ligações USB 2.0 Tipo A, USB 2.0 Type B (Service Only), Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), 

Wireless LAN b/g/n (2.4GHz), Entrada HDMI, Saída de áudio mini-jack stereo, SD Card Slot, 

Reprodução via cartão SD

FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

Segurança Segurança LAN sem fios, Protecção por palavra-passe

Características Zoom digital, Correcção Keystone horizontal e vertical, Quick Corner

Modos de cor Dinâmico

Projector control via: Crestron (Rede)

GERAL

Consumo de energia 170 W, 118 W (economia), 0,3 W (em modo de repouso)

Tensão de alimentação AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Dimensões do produto 

(posição predefinida)

530 x 470 x 250 mm (Largura x Profundidade x Altura)

Dimensões: Unidade de 

projeção

Ø175 x 260 mm (Profundidade)

Dimensões: Fonte de 

alimentação

361 x 110 x 65 mm (Largura x Profundidade x Altura)

Peso do produto 5 kg

Peso da montagem direta 1,9 kg

Nível de ruído Normal: 34 dB (A) - Economia: 22 dB (A)

Temperatura Operação 5° C - 40° C, Armazenamento -10° C - 60° C

Humidade do ar Operação 20% - 80%, Armazenamento 10% - 90%

Tipo de sala/Aplicação Sinalética/Retalho, Atrações turísticas

Cor Branco

OUTROS

Garantia 60 Meses Entrega ou 20.000 h

Extensão da garantia opcional disponível

LightScene EV-100

MATERIAL FORNECIDO

Protecção do cabo
Unidade de montagem direta
Gancho para cabos HDMI
Cabo de corrente
Comando à distância incl. pilhas
Conjunto do manual do utilizador



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Lighting Track Mount - ELPMB54W - EV-100

V12H933W40

Floor Stand - ELPMB55W - EV-100

V12H888W10

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU V11H868040

Código de barras 8715946647487

País de origem China

LightScene EV-100

1.  O suporte para o chão e a calha de iluminação são
opções que podem ser adquiridas.

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)


