
EH319UST Projektor 1080p ultra-krótkiego rzutu

Jasna projekcja – 3500 lumenów ANSI

Rozdzielczość Full HD 1080p, współczynnik kontrastu 18000:1

2 wejścia HDMI i głośnik 16W

Crestron RoomView® – sterowanie i monitorowanie przez złącze RJ45



EH319UST
Projektor 1080p ultra-krótkiego rzutu EH319UST firmy Optoma jest idealny do firm, szkół i uczelni. Urządzenie daje jasny obraz (3 500 lumenów), a jego
współczynnik projekcji wynoszący 0.25:1 oznacza, że potrafi wyświetlić 100-calowy obraz z odległości jedynie 55 cm. Umieszczenie projektora tak blisko
ekranu eliminuje wszelkie cienie padające na ekran od prezenterów.

  
Urządzenie zapewnia kompletny pakiet do interesującej nauki z wieloma nowymi funkcjami m.in. dwoma wejściami HDMI, portem USB z zasilaniem,
potężnym wbudowanym głośnikiem 16W, wydłużoną żywotnością lampy, kompaktową obudową i zupełnie nowym systemem mocowania w celu łatwej i
szybkiej instalacji.

Ultra short throw

With an ultra-short throw lens, you can project
an impressive image greater than 100” from
just 55cm away. This allows you to place the
projector closer to the wall, reducing shadows
so you can present with ease; perfect for
interactive applications.

Full HD 1080p

1080p resolution gives you sharp and
detailed images from HD content without
downscaling or compression; perfect for
watching movies, viewing photos and
documents.

High Contrast
Add more depth to your image with a high contrast projector; with
brighter whites and ultra-rich blacks, images come alive and text
appears crisp and clear - ideal for business and education applications.

Full 3D
Optoma projectors can display true 3D content from almost any 3D
source, including 3D Blu-ray players, 3D broadcasting and the latest
generation games consoles.

Integrated Speaker
The built-in speaker offers excellent audio support. Easy to set up
without the need for costly external speakers

Eco+

Eco+ technology brings together high
contrast, improved lamp life and energy saving
features that are easy to use while reducing
power consumption.

Energy Saving
Using the specially designed lamp modes, you can reduce the power
consumption by up to 70%. Each mode also has a positive effect on the
lamp life, while lowering the total cost of ownership and reducing
maintenance.

Quick Resume
This feature allows the projector to be instantly powered on again, if it is
accidentally switched off.

Auto power off
There may be instances when the projector is left running when not in
use. To help save energy if the projector is left running and no source is
detected, the “Auto power off” feature automatically turns off the
projector after a set period of time.

Eco AV Mute
Stay in control of your presentation with Eco AV mute. Direct your
audience's attention away from the screen by blanking the image when
no longer needed. This also reduces the power consumption by up to
70%, further prolonging the life of your lamp.

Long Lamp Life
Reduce the number of lamp changes with lamp life of up to 6500 hours.



Upgrade your EPSON® UST projector to 1080p
Upgrade your EPSON® ultra short throw projector with an Optoma
1080p UST projector for higher resolution - without changing your
existing mount or white board.

Remote Mouse
Keep your audience’s attention focused on the right things using the
simple, yet powerful remote with USB mouse control.

Networking and Control

Featuring a wide range of options you can remotely control and
monitor the projector.

RS232 - Optoma projector’s come with an extensive set of
RS232 commands making it simple and easy to manage using
any control system.
AMX Compatibility - Dynamic discovery protocol is incorporated
into the projector allowing for easy installation with AMX control
systems.
LAN Control - Using the compatible RoomView® software you
can power on/off, monitor, manage and control up to 250
projectors at the same time from any computer.

Schedule the projectors to power on/off.
Control and alter the projector settings using the
simple web browser.
Emergency text broadcast capabilities for urgent or
important announcements.
Automatically receive email updates for lamp
maintenance.

Colour Guarantee
We are so confident that the image colour quality will remain as good as
the day you bought it that Optoma will guarantee it for five years.

Amazing Colour
Give powerful presentations and educational lessons with stunning
colours. Optoma projectors provide you with reliable colour
performance suitable for any content and environment. From accurate
sRGB colours for true life like images to vibrant punchy presentations.
We have a display mode to specific meet your needs.



Wireless Presenting (optional extra)
Making presentations couldn't be easier using the optional wireless
features of the WPS Wireless Adapter (sold separately) - you can
connect and display presentations wirelessly from a laptop, PC or
mobile device.

USB Power
Use the USB-Power to power an HDMI dongle, such as Google
Chromecast or the Optoma WHD200 wireless HDMI device.



Specyfikacja
Technologia wyświetlania Pojedynczy 0.65” procesor DarkChip 3 1080p, technologia DLP® firmy Texas Instruments
Rozdzielczość 1080p 1920 x 1080
Jasność1 (Tryb Jasny) 3500 lumenów ANSI
Kontrast 18 000:1
Typical lamp life2 Eco+/Dynamic/Eco/Bright 6500/5000/5000/3000 (hrs)
Współczynnik projekcji 0,25:1
Współczynnik powiększenia Stała ogniskowa
Złącza wejściowe/wyjściowe 2 x HDMI (obsługa 1.4a 3D), 2 x VGA (YPbPr/RGB), gniazdo kompozytowe, 2 x wejście audio 3.5mm, wyjście audio

3.5mm, wyjście VGA (współdzielone z VGA2), RJ45, RS232, port USB do podłączenia zdalnej myszy/serwisowy,
przerzutnik 12V, wejście mikrofonowe, port USB-A z zasilaniem, 3D-Sync

Głośnik (w watt) 16
Korekcja trapezu ± 5° w pionie
Waga (kg) 4,78
Wymiary (Sz x Gł x Wy) (mm) 385 x 310 x 120
Proporcje obrazu Natywny 16:9, kompatybilny z 4:3
Offset 118%
Wielkość ekranu projekcyjnego 2.03 – 2.54m (80” – 100”) Przekątna 16:9
Odległość wyświetlania 0.45 - 0,59m
Obiektyw projekcyjny F/2.4; f=3.72mm, stała ogniskowa
Jednolitość 85%
Kompatybilność z komputerami UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Kompatybilność Wideo PAL (B, D, G, H, I, M, N, 576i/p), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz, 480i/p), SECAM (B, D, G, K, K1, L) HD (1080i, 720p)
Wsparcie 3D Full 3D : Funkcje 3D projektorów Optoma można wykorzystywać wyłącznie z kompatybilnymi treściami 3D. Typowo

stosuje się je z systemami edukacyjnymi 3D oraz systemami projektowania i modelowania 3D. Teraz obsługiwane są
systemy transmisji telewizyjnej 3D (SKY w Wielkiej Brytanii),

 Blu-ray 3D™ oraz gry 3D na konsolach Sony® PS3 lub Microsoft® Xbox 360 w ramach specyfikacji HDMI v1.4a.
Kompatybilność 3D Obrazy ustawione pionowo obok siebie (Side by Side):1080i50 / 60, 720p50 / 60

 Obrazy nałożone na siebie (Frame-pack): 1080p24, 720p50 / 60
 Obrazy umieszczone nad sobą (Over-Under): 1080p24, 720p50 / 60

Częstotliwość odświeżania poziomego 15,3 - 91,1kHz
Częstotliwość odświeżania pionowego 24 - 85Hz (120Hz dla 3D)
Wyświetlane kolory 1.07 miliarda
Poziom hałasu (tryb Eco) 28dB
Zasilanie 100-240V, 50-60Hz
Zużycie energii Tryb jasny 310W / tryb Eco 260W (< 0.5W w trybie czuwania)
Typ Lampy 260W
Warunki pracy 5°C ~ 40°C, Maks. wilgotność 85%, Maks. wysokość 3000m
Bezpieczeństwo Zabezpieczenie antykradzieżowe, blokada Kensington, ochrona hasłem
Wyświetlacz ekranowy 25 języków: angielski, niemiecki, francuski, włoski, hiszpański, portugalski, szwedzki, holenderski, norweski/duński, polski,

rosyjski, fiński, grecki, węgierski, czeski, arabski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, japoński, koreański, tajski,
turecki, perski, rumuński, słoweński

Akcesoria standardowe Przewód zasilający, pilot, bateria, ulotka szybkiego startu, instrukcja obsługi na CD
Akcesoria opcjonalne Bezprzewodowe okulary 3D DLP® Link™, uchwyt ścienny
RoHS Zgodny



Optoma Europe Ltd.
1 Bourne End Mills, Hemel Hempstead, Hertfordshire HP1 2UJ, Wielka Brytania.

www.optoma.co.uk

1Jasność i żywotność zależy od ustawień i warunków otoczenia

2Typowa żywotność lampy wynikająca z przeprowadzanych testów. Może się różnić w zależności od sposobu użytkowania i
warunków otoczenia
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