PROIECTOARE EPSON PENTRU SPORT

BUCURAŢI-VĂ DE
EXPERIENŢA MARELUI
MECI PE MARELE ECRAN

GATA DE ACŢIUNE
Uşor, elegant şi portabil, având cea
mai scurtă distanţă de proiecţie
din clasa lui. Acum este uşor
să urmăriţi marele meci în orice
încăpere, folosind cele mai recente
proiectoare Epson.

Epson EH-TW450
• B
 ucuraţi-vă de imagini mai luminoase şi culori
realiste cu tehnologia de redare a imaginii Epson
3LCD
• Ideal pentru vizionarea diurnă, beneficiind de un
flux luminos al culorilor de 2.500 de lumeni
• Difuzor integrat şi ventilator cu zgomot redus
• Tehnologia unică a lămpilor Epson E-TORL oferă
până la 5.000* de ore de funcţionare a lămpi
* În modul de lucru eco

ÎNALTĂ DEFINIŢIE
Urmăriţi întreaga acţiune în imagini
perfecte pe ecran lat, la fel de
palpitante ca spectacolul real.
Bucuraţi-vă de imagini clare şi
uimitoare de fiecare dată.

Epson EH-TW3500
• B
 ucuraţi-vă de filme, sport şi jocuri pe ecran lat,
la rezoluţie de 1080 p compatibilă HD
• Vizionaţi în plină zi, cu niveluri ridicate de
luminozitate şi raport de contrast de 36.000:1
• Este simplu şi flexibil de instalat, fie liber, fie pe
plafon
• Funcţionare deosebit de silenţioasă datorită
ventilatorului de 22 dB

APROPIAŢI-VĂ
DE ACŢIUNE
Marile evenimente sportive sunt şi mai palpitante
dacă le urmăriţi împreună cu prietenii pe un
ecran mare. Fiecare emoţie este ampliﬁcată, iar
dumneavoastră simţiţi că faceţi parte din acţiune.
Având un loc de tribună chiar la dumneavoastră
acasă, nu va trece mult până când ovaţiile mulţimii
vă vor ridica în picioare. Tehnologia Epson vă oferă
o experienţă de vizionare superbă chiar şi în lumina
diurnă.
De aceea se situează Epson pe locul întâi în lume
printre fabricanţii de proiectoare – încă din 2001*.

* Futuresource Consulting Ltd

Epson EH-TW450

Epson EH-TW3500

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
Nivelul de zgomot (modul Eco)
Lampa
Sunetul

Tehnologia 3LCD
720 p (1280 x 720)
Echipat HD
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
UHE (E-TORL) de 200 W, 4.000/5.000 ore (normal/economic)
1 Watt (mono)

Tehnologia 3LCD
1080 p (1920 x 1080)
Compatibilitate HD 1080 p (HD complet)
36.000:1
1.800 lm
1.800 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
UHE (E-TORL) de 200 W, 4.000 ore
–

FUNCŢII AVANSATE

Proiecţie formate jpeg (foto) de pe unitatea USB, afişare USB, logo utilizator, buton A/V mute, pauză, pornire
directă/oprire instantanee

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

± 30 grade automat
Dynamic (dinamic), living room (cameră de zi), theatre (sală de cinema), game (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

COMPATIBILITATEA VIDEO

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

NTSC, PAL, SECAM până la 1080 p

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
–

REGLAJE ALE IMAGINII
Corecţia trapez
Modurile cromatice

COMANDĂ

–

1 x RS 232C, 1 x ieşire pentru declanşatorul ecranului cu motor

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 pentru computer, adaptor pentru component, telecomandă cu baterii, geantă de
protecţie, manual de utilizare

Cablu de alimentare, capac pentru obiectiv, telecomandă cu baterii şi iluminare din spate, set de manuale
de utilizare

GARANŢIE**

2 ani pentru unitatea principală – 3 ani pentru lampă

2 ani pentru unitatea principală – 3 ani pentru lampă
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* 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.

VIZIONARE DIURNĂ/
NOCTURNĂ

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.

