INTRĂ ÎN
JOC

PROIECTOARE EPSON PENTRU
JOCURI

ÎMPARTE PLĂCEREA
CU CEILALŢI

ÎNSUFLEŢEŞTE JOCUL PRIN
IMAGINI AFIŞATE PE ECRAN LAT

Jocurile tale favorite devin şi mai captivante atunci când sunt jucate
pe un ecran mare. Lasă-te absorbit de acţiune prin imaginile pline de
viaţă şi testează-ţi limitele. Epson este producătorul de proiectoare
numărul 1 din lume – şi a fost aşa din 2001.*
Tehnologia noastră de vârf, Epson 3LCD pentru imagini, înseamnă pur
şi simplu culori mai clare, mai vii, fără scintilaţii sau descompunere a
culorilor. Aşa că pregăteşte-te de o uimitoare experienţă realistă. Cu o
garanţie care acoperă totul, te vei distra de minune.

*Futuresource Consulting Ltd

COMPATIBIL CU PRINCIPALELE
CONSOLE DE JOCURI

Cu proiectoarele Epson eşti direct în centrul acţiunii. Jocurile tale
favorite vor avea imagini mai mari, mai bune şi mai strălucitoare. Aşa
că pregăteşte-te să fii uimit şi încântat de o experienţă de joc complet
nouă.

Instalare rapidă şi uşoară
Se conectează uşor la consola ta cu jocuri
preferate prin HDMI. Compatibil cu toate
mărcile de calitate.
Calitate superbă a imaginii
Bucură-te de imagini pline de viaţă, clare şi
vibrante. Totul datorită tehnologiei Epson
3LCD.
Lampă cu durată lungă de viaţă
Bucură-te în fiecare zi de imagini superbe
cu lămpile Epson cu durată lungă de viaţă.
Construite pentru a rezista, cu un consum
energetic scăzut, va trece mult timp până
când va fi necesar să fie înlocuite.

Vizionare în lumina diurnă
Bucură-te de joc în plină zi, cu toate culorile
şi claritatea de care ai nevoie.
Transport cu uşurinţă
Elegant şi uşor, proiectorul poate fi deplasat
cu uşurinţă dintr-o cameră în alta – sau
poţi să-l iei cu tine oricând vrei şi să împarţi
experienţa cu familia şi cu prietenii tăi.

VIZIONARE PE TIMP
DE ZI/NOAPTE

GARANŢIE
3 ANI
PENTRU
LAMPĂ

CONECTEAZĂ-L ŞI
ÎNCEPE JOCUL
Mută acţiunea în orice cameră a
casei. Uşor, compact şi portabil,
poţi muta proiectorul cu uşurinţă
şi te poţi juca oriunde vrei.

• Imagini extraordinare cu rezoluţie HD
ready de 720p
• Gamă largă de conexiuni, compatibile cu
toate consolele de jocuri, DVD player-ele,
decodoarele şi multe altele
• Imagini superbe în lumină diurnă cu flux
luminos al culorilor de 2500 lumeni
• Extrem de silenţios la operare, cu un
zgomot redus al ventilatorului, de 29 dB
• Difuzoare integrate comode

IMAGINI PLINE DE
VIAŢĂ
Priveşte cum ecranul prinde
viaţă în culori strălucitoare. Cu o
rezoluţie Fully HD ready 1080p,
acesta este un proiector de înaltă
calitate, la un preţ scăzut.

• D
 istracţie pe ecran mare, asta înseamnă
rezoluţia Full HD 1080p
• Se poate conecta uşor la console de
jocuri, DVD/Blu-ray playere, decodoare şi
multe altele
• Cu o tehnologie uimitoare Epson 3LCD
avansată, pentru imagini
• Uşor de instalat – cu reglare a obiectivului
pentru cel mai bun unghi de vedere
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TEHNOLOGIA DE PROIECŢIE
Rezoluţia
Înaltă definiţie
Raport de contrast*
Fluxul luminos al culorii albe (luminozitate)*
Fluxul luminos al culorilor
Dimensiunea imaginii
Raportul de proiecţie
Distanţa de proiecţie
Raportul de zoom
Numărul F al obiectivului
Distanţa focală
Mişcarea obiectivului
Procesare video
Spaţiu cromatic
Nivel de zgomot (modul economic)
Lampa
Sunetul

Tehnologia 3LCD
720p (1280 x 720)
HD Ready
3 000:1
2 500 lm
2 500 lm
Între 33" şi 318"
Ecran de 60" 1,68 – 2,02 m
–
1 – 1,2 (optică)
1.58 – 1.72
16,9 mm – 20,28 mm
–
–
–
29 dB
200 W UHE (E-TORL) 4000/5000 ore (normal/economic)
1 Watt (mono)

Tehnologia 3LCD
1080p (1920 x 1080)
HD Ready 1080p (Full HD)
18 000:1
1 600 lm
1 600 lm
Între 30" şi 300"
Ecran de 80" la 2,4 – 5,1 m
Între 0,87 m şi 9,03 m – zoom larg, între 1,88 m şi 19,15 m – zoom tele
1 – 2,1 (optică)
2.0 – 3.17
22,5 mm – 47,2 mm
Verticală ± 96%, Orizontală ± 47%
Completă pe 10 biţi
115% din NTSC (tabelul de caracteristici cromatice UCS)
22 dB
200 W UHE (E-TORL) 4000 ore
–

FUNCŢII AVANSATE

Diafilm de pe unitatea de USB (foto), afişaj USB, logo utilizator, buton A/V mute, freeze, pornire/oprire
directă, oprire instantanee

Filtrul Epson Cinema, reglaje avansate ale clarităţii, Epson Super White, reglarea culorii pe şase axe,
reglaj gamma personalizat, ecran derulabil 2:2 (capacitate 1080p/24fps), scalare a ieşirii, miră

REGLAJE ALE IMAGINII
Corecţia trapez
Modurile cromatice

± 30 grade, automat
Dinamic, Cameră de zi, Cinema, Joc

–
Dynamic (dinamic), living room (cameră de zi), natural (natural), theatre (sală de cinematograf), theatre
black 1 (întuneric de sală de cinematograf 1), theatre black 2 (întuneric de sală de cinematograf 2), x.v.
Colour

COMPATIBILITATE VIDEO

NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM

NTSC, PAL, SECAM până la 1080p

INTRĂRI
Video
Multimedia
Computer
Doar audio

1 x compusă, 1 x S-Video, 1 x component  
1 x HDMI, 1 x USB tip A
1 x RGB, 1 x USB tip B
1 x RCA (în comun cu terminalul analogic audio RGB)

1 x compusă, 1 x S-Video, 1 x component / YUV (3 x RCA)
2 x HDMI (versiunea 1.3)
1 x RGB
–

COMANDĂ

–

1 x RS 232 C, 1 x ieşire de comandă pentru ecran electric

GREUTATE

2,3 kg

7,3 kg

DIMENSIUNI – A x L x Î

228 x 295 x 77 mm

390 x 450 x 145 mm

ACCESORII INCLUSE

Cablu de alimentare, cablu PC, adaptor component, telecomandă cu baterii, geantă pentru transport
din material textil, manual de utilizare

Cablu de alimentare, capac pentru obiectiv, telecomandă iluminată cu baterii, manual de utilizare

GARANŢIE**

2 ani pentru unitatea principală – 3 ani pentru lampă

2 ani pentru unitatea principală – 3 ani pentru lampă

* Măsurare bazată pe ISO 21118
** Ofertele de garanţie nu sunt disponibile în toate ţările. Pentru mai multe informaţii, vă rugăm să luaţi legătura cu reprezentantul Epson din zona dumneavoastră.

EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro
Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi.
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.

