
A marca de projetores 
mais vendida no mundo.

Projetores
Epson PowerLite 
260d e 280d
Os únicos blindados com filtro eletrostático 
contra poeira.

Funciona em
salas iluminadas.

Instant Off
Liga e desliga

instantaneamente.

Ideal para ambientes
não controlados.

Barra de segurança
antifurto.

Especificações dos projetores
Epson PowerLite 260d e 280d
Sistema de projeção
Método de projeção
LCD
PowerLite 260d
   Tamanho
   Resolução nativa
   Formato
PowerLite 280d
   Tamanho
   Resolução nativa
   Formato
Lente de projeção
PowerLite 260d
   Tipo
   F-N
   Foco
   Zoom
PowerLite 280d
   Tipo
   F-N
   Foco
   Zoom
Lâmpada*
Duração (típica)
Tamanho da tela
Correção trapezoidal
Brilho
PowerLite 260d
PowerLite 280d
Relação de contraste
Reprodução de cor
Saída de áudio
PowerLite 260d
PowerLite 280d
Temperatura de operação
Voltagem
Consumo de energia

Peso
PowerLite 260d
PowerLite 280d
Ruído do ventilador
Compatibilidade de Vídeo
Segurança
Código de produtos/acessórios
Projetor Epson PowerLite 260d
Projetor Epson PowerLite 280d
Lâmpada de reposição do Projetor
    Epson PowerLite 260d
    Epson PowerLite 280d
Filtro de ar

Barra de segurança antifurto

* Os resultados de duração da lâmpada variam dependendo do modo selecionado, condições ambientais e uso.

www.epson.com.br

A Garantia Estendida Epson inclui 12 meses adicionais GRÁTIS, totalizando 36 meses. Válido apenas para os Projetores PowerLite S5+, PowerLite 77c, 
PowerLite 260d e PowerLite 280d comprados na rede oficial Epson do Brasil e registrados no site www.epson.com.br/comprelegal

As especificações e termos estão sujeitos a mudanças sem prévio aviso. Epson é uma marca registrada e Epson Exceed Your Vision, 3LCD e Instant Off são 
marcas comerciais de Seiko Epson Corporation. PowerLite é uma marca registrada da Epson América, Inc. Os demais nomes de produtos e marcas são 
propriedades de suas respectivas empresas. A Epson nega todo e qualquer direito sobre estas marcas. © 2007 Epson América, Inc. CPD-LS100 11/07

Tecnologia Epson 3LCD
Teto, frontal, traseiro

0,55”
SVGA
4:3 (suporta 16:9)

0,63”
XGA
4:3 (suporta 16:9)

Fixa - foco manual
1,44
16,6 mm
Zoom digital 1,35

Zoom e foco manuais
1,6 – 1.74
18,4 – 22,1mm
Zoom óptico 1,2
E-TORL TM Tipo 170 W UHE
2900 Horas (Alto brilho), 3900 Horas (Baixo brilho)
76,2 a 762 cm (30” a 300”)
Vertical ± 30 graus

2000 ANSI Lumens
2600 ANSI Lumens
400:1
24 bits; 16,7 milhões

1W Mono-aural
5W Mono-aural
5 ºC a 35 ºC (41 ºF a 95 ºF)
110 – 240 V ±10%, 50/60 Hz CA
250W, 4,1W Standby 110V
235W, 5,8W Standby 220V

3,5 Kg
3,6 Kg
38 dB (Alto brilho), 31 dB (Baixo brilho)
Sinal de entrada NTSC/NTSC4.43/PAL/M-PAL/N-PAL/PAL60/SECAM
Trava Kensington e barra de segurança

V11H264020
V11H275020

V13H010L41
V13H010L42
V13H134A16



Lâmpada

Saída

Painel LCD

Entrada

Filtro

Ventilador

Ventilador

Epson. Líder mundial em projetores.

Projetores
Epson PowerLite 260d e 280d

Os vídeo projetores 260d e 280d possuem uma estrutura resistente à  
poeira e outras partículas contaminadoras existentes em diversos ambientes. 
A superfície do filtro possui uma carga eletrostática que captura as partículas 
microscópicas da poeira. Além do filtro eletrostático, esses modelos possuem 
blindagem na lente de projeção e em todos os conectores (entradas/saídas 
de sinal e de energia) impedindo a entrada de poeira através de suas frestas. 

Dessa maneira, mesmo que utilizados em ambientes não controlados, 
os projetores 260d e 280d estão protegidos dos problemas causados 
pela poeira, garantindo assim uma excelente performance em brilho, 
principalmente em utilizações contínuas.

Resistentes à poeira

Fácil Manutenção

Notificação de limpeza do filtro de ar
Esses projetores vêm com uma função capaz de detectar quando o filtro 
está sujo e avisar quando é necessário fazer um ciclo de limpeza com uma 
mensagem na tela e um LED no corpo do projetor.

Limpar o filtro de ar
Limpe ou substitua o filtro de ar

Esses são os avisos 
de limpeza do filtro 
de ar que aparecem 
na tela.

Proteção de vidro previne que a 
poeira se acumule ao redor da lente

Filtro de alta eficiência

Fácil limpeza do filtro de ar
É simples remover o filtro quando o projetor está 
montado no teto e é muito fácil limpar o filtro já que não 
requer ferramentas especiais. A poeira é removida do filtro 
batendo-a contra algo, como a quina de uma mesa.

Fácil troca de lâmpada
A lâmpada é removida facilmente quando o projetor
se encontra montado no teto. Não é necessário tirar
o projetor fixado no teto para trocar a lâmpada.

Epson 
PowerLite 280d

Epson 
PowerLite 260d Entrada de áudio

Entrada RCA Vídeo Composto

S-Vídeo

USB Tipo B
Vídeo Componente/
Computador

Barra de Segurança Entrada de
força

Saída de
monitor

Alto desempenho,
baixo perfil

Vídeo Componente/
Computador

S-Vídeo
Entrada RCA Vídeo Composto

Entrada de áudio

Saída de monitor Barra de 
Segurança

Entrada de
força

RS-232c Alto desempenho,
baixo perfil

www.epson.com.br/comprelegal


