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VEŢI FI
IMPRESIONAŢI

Urmăriţi cele mai recente filme acasă, la înaltă
definiţie, pe ecran mare. Epson proiectează
magia filmelor.

Epson este numărul 1 mondial în domeniul
proiectoarelor*, iar modelele noastre de
vârf EH-TW4400 şi EH-TW5500 au o
tehnologie foarte avansată. Aveţi garantate
rezultatele de înaltă calitate ani întregi,
ambele proiectoare având o garanţie
standard de doi ani.

Pentru experienţa excepţională de vizionare de
filme acasă, Epson oferă o gamă largă de funcţii
avansate. De exemplu, tehnologia noastră de redare
a imaginii 3LCD creează o tranziţie ireproşabilă, cu
un raport de contrast uimitor, de până la 200.000:1.
•	Rezoluţia de 1080 p, compatibilă HD, este în ton
cu tehnologia viitorului.
•	Vizionare diurnă cu fluxul luminos al culorilor
ridicat, de până la 1600 de lumeni
•	Filtru Epson Cinema pentru o precizie uimitoare
a culorilor
•	Instalare flexibilă datorită deplasării obiectivului
pe orizontală şi verticală

X-Men The Last Stand
Îl puteţi avea acum pe DVD şi Blu-ray
Vizionaţi X-Men The Last Stand pe Blu-ray cu
proiectoarele Epson de 1080 p compatibile HD

*Din 2001, Epson este recunoscut drept marca de proiectoare numărul 1 în lume. Sursa: Futuresource Consulting Ltd

CALITATE
A IMAGINII
FĂRĂ EGAL
Tehnologia 3LCD
Tehnologia avansată de redare a imaginii Epson 3LCD
vă oferă imagini mai fine, mai clare şi mai luminoase,
fără trepidaţii şi fără pierderea culorilor – chiar şi în
cea mai luminoasă încăpere. Adăugând la aceasta
tehnologia lămpii E-TORL integrate, obţineţi o soluţie
mai economică.
Panoul Epson C2Fine
Pentru divertisment HD mai luminos şi mai plin de
culoare, tehnologia Epson C2Fine oferă un contrast
mai ridicat, o rezoluţie reală de 1080 p, calitate
uimitoare a imaginii, nuanţe de negru realiste şi
imunitate sporită la zgomot.

Raport de contrast ridicat
Pentru a vă oferi cea mai plăcută experienţă home
cinema, aceste proiectoare au un raport de contrast
de până la 200.000:1. Pentru proiecţie uimitoare la
rezoluţie Full HD, pur şi simplu nu există un alt mod
mai bun de a viziona un film.
Flux luminos al culorilor ridicat
Pentru a ţine pasul cu imagini colorate şi de înaltă
definiţie al DVD-urilor şi al altor suporturi, Epson
măsoară calitatea culorilor vii produse de proiectoarele
noastre. Aceasta înseamnă că beneficiaţi de cea mai
înaltă calitate posibilă a imaginii.

Tehnologie pentru o super-rezoluţie
Această tehnologie de vârf poate chiar să sporească
rezoluţia şi redarea detaliilor la anumite DVD-uri şi
materiale video. Puteţi avea astfel certitudinea că,
având un proiector cu sistemul de super-rezoluţie
Epson, vă puteţi bucura de fiecare dată de vizionare
de înaltă calitate.

7 moduri cromatice
Pentru o vizionare perfectă de fiecare dată, Epson
foloseşte 7 moduri cromatice. Aceasta înseamnă că
imaginea este reglată automat pentru a compensa
schimbările condiţiilor de iluminat. Aşadar, dacă urmăriţi
un film într-o zi cu intervale de nori şi soare, nu veţi
sesiza acest lucru şi nu veţi fi distras de la film.

Interpolarea cadrelor
Pentru a asigura o vizionare la claritate perfectă,
cursivă, fără estomparea mişcării, Epson foloseşte
interpolarea cadrelor. Aceasta asigură imagini mai
clare şi mai bine definite, chiar şi la scenele dinamice.

Calibrare ISF
Puteţi vedea filmele, sportul şi programele TV aşa
cum a dorit regizorul. Având integrat un meniu special
de calibrare ISF (standard certificat al Image Science
Foundation), Epson EH-TW5500 vă permite să setaţi
corect luminozitatea, contrastul, culoarea şi claritatea.
Acum puteţi avea imagini uimitoare în culori realiste,
indiferent ce vizionaţi.

VIZIONARE
INTELIGENTĂ
Conectivitate extinsă
Puteţi conecta direct playerul Blu-ray sau DVD,
receptorul de programe şi multe alte aparate. Gama
noastră largă de conexiuni în ton cu tehnologiile
viitorului include 2 x HDMI versiunea 1,3.

Nivel de zgomot extrem de scăzut
Zgomotul extrem de scăzut al ventilatorului, de doar
22 dB, vă permite să vă relaxaţi şi să vă bucuraţi chiar
şi de cele mai puţin zgomotoase momente ale filmului
fără întrerupere.

Poziţionare flexibilă
Pentru o imagine superbă în orice încăpere, poziţia
obiectivului se poate modifica pe orizontală şi verticală
fără distorsionarea imaginii. Mai mult, obiectivul Fujinon
vă oferă cel mai bun raport de proiecţie, permiţânduvă să poziţionaţi proiectorul oriunde doriţi.

Garanţie extinsă
În spiritul angajamentului nostru de a vă oferi produse
de o calitate mereu înaltă, proiectoarele Epson pentru
home cinema au o garanţie extinsă de 2 ani pentru
proiectoare şi 3 ani pentru lămpi.

Integrare simplă
Prin designul modern şi elegant, proiectorul Epson
este ideal pentru orice decor. La montarea pe tavan,
protecţia integrată pentru cablu ascunde discret cablul.

GARANŢIE
3 ANI
PENTRU
LAMPĂ

Distanţele de proiecţie pentru EH-TW4400 şi EH-TW5500
Diagonala ecranului
Aspect 16/9
60"
80"
100"
120"
150"
200"

Dimensiunea ecranului
LxÎ
Larg
1,3 m x 0,7 m
1,8 m
1,8 m x 1,0 m
2,4 m
2,2 m x 1,2 m
3,0 m
2,7 m x 1,5 m
3,6 m
3,3 m x 1,9 m
4,5 m
4,4 m x 2,5 m
6,0 m

VIZIONARE DIURNĂ/
NOCTURNĂ

Flexibilitate privind deplasarea obiectivului
şi distanţa de proiecţie

Tele
3,8 m
5,1 m
6,4 m
7,6 m
9,6 m
12,8 m

Prietenii vă vor invidia pentru acest proiector de înaltă calitate,
cu rezoluţie Full HD. Filmele pe ecran mare vor deveni realitate
prin funcţiile sale dinamice.

Valorificaţi la maxim echipamentul existent cu acest proiector
elegant de 1080 p, compatibil HD. Redaţi discuri Blu-ray,
proiectaţi jocuri, urmăriţi emisiuni TV etc.

• Imagini uimitoare cu un raport de contrast ridicat, de 130.000:1
• Sporiţi calitatea DVD şi SD prin funcţia de super-rezoluţie
• Ventilator ultra-silenţios, la doar 22 dB
• Design în alb elegant, perfect pentru orice cameră de zi
• Uşor şi flexibil de instalat, cu posibilitatea convenabilă de deplasare a obiectivului
pe orizontală şi verticală

• Experienţă de cinema realistă cu modul de obiectiv anamorfic
• Calitate sporită a imaginii datorită noului procesor video HQV
• Reglaje avansate ale imaginii prin meniul de calibrare ISF
• Imagini uimitoare cu cel mai mare raport de contrast de pe piaţă, la 200.000:1
• O reproducere mai vastă a culorilor în HDMI, cu xv.Colour

Tehnologia 3LCD, panouri C2Fine
1080 p (1920 x 1080)
Compatibilitate HD 1080 p (Full HD)
130 000:1
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 cu HQV (şi driver pe 12 biţi pentru panou)
115% din NTSC (tabelul de caracteristici cromatice UCS)
22 dB
200 W UHE (eficienţă deosebit de înaltă) (E-TORL)
4.000 ore

Tehnologia 3LCD, panouri C2Fine
1080 p (1920 x 1080)
Compatibilitate HD 1080 p (Full HD)
200 000:1
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 cu HQV (şi driver pe 12 biţi pentru panou)
115% din NTSC (tabelul de caracteristici cromatice UCS)
22 dB
200 W UHE (eficienţă deosebit de înaltă) (E-TORL)
4.000 ore

Filtrul Epson cinema, interpolarea cadrelor, reglaje avansate ale clarităţii, Epson Super
White, reglarea culorii pe şase axe, reglarea gamma personalizată, ecran 4:4, scalare
a ieşirii, miră, pornire directă

Tehnologia Deepblack, filtrul Epson Cinema, interpolarea cadrelor, ecran derulabil
4:4, funcţii de reducere a zgomotului din imagine, reglaje avansate ale clarităţii,
reglajul culorilor pe şase axe, reglaj gamma personalizat, scalare la ieşire, calibrare
ISF, mod de izolare cromatică, miră, pornire directă, compatibilitate cu obiectiv
anamorfic

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

Vivid (viu), cinema day (cinema diurn), cinema night (cinema nocturn), natural, HD
(înaltă definiţie), silver screen (ecran argintiu), x.v.Colour

NTSC / NTSC 4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM 480i / 480p / 526i /
526p / 720p / 1080i / 1080p / 24 cadre pe secundă / 1080p în HDMI

NTSC / NTSC 4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM 480i / 480p / 526i /
526p / 720p / 1080i / 1080p / 24 cadre pe secundă / 1080p în HDMI

INTRĂRI
Video
Multimedia
Computer

1 x compusă, 1 x S-Video, 1 x component / YUV (3 x RCA)
2 x HDM1 versiunea 1.3a (Deepcolour, x.v.Colour)
1 x RGB

1 x compusă, 1 x S-Video, 1 x component / YUV (3 x RCA)
2 x HDM1 versiunea 1.3a (Deepcolour, x.v.Colour)
1 x RGB

COMANDĂ

1 x RS 232C, 1 x ieşire pentru declanşatorul ecranului electric

1 x RS 232C, 1 x ieşire pentru declanşatorul ecranului electric

GREUTATE

7,5 kg

7,5 kg

GARANŢIE**

2 ani pentru unitatea principală – 3 ani pentru lampă

2 ani pentru unitatea principală – 3 ani pentru lampă

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 economic)
Lampa
FUNCŢII AVANSATE

REGLAJE ALE IMAGINII
Modurile cromatice

Home Cinema projectors – Fanatics – 1RO – 10/09

COMPATIBILITATEA VIDEO

* 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.

DIMENSIUNI

360 mm
136 mm

450 mm

INTRĂRI
HDMI 1
HDMI 2

Component (3 x RCA)

Ieşire
declanşator
Video
Computer
S-video
RS-232C

