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Създайте домашно кино с проектора с възможности за PRO-UHD и 
HDR картина – благодарение на технологията 3LCD на Epson.

Превърнете дома си в сцена за всяко представление с мощния проектор PRO-
UHD. Той предлага картина с изключително високо качество и динамичен 
коефициент на контрастност от 200 000:1, технология за подобряване до 4K, 
технология 3LCD и поддръжка на Full HD, UHD BD и HDR. Лесно е да се настрои 
– заради моторизираните оптични елементи.

Наслаждавайте се на перфектна картина 
Подобрете кино преживяванията си у дома с мощния проектор с подобряване до 
PRO-UHD 4K. С технологията 3LCD на Epson можете да избегнете „ефекта на 
дъгата“ и да се наслаждавате на наситени цветове – благодарение на еднакво 
високия интензитет от 2 400 лумена за бяла и цветна светлина. Поддръжката на 
HDR дава възможност да виждате повече детайли и дълбочина, което Ви 
предлага естествени и едновременно с това по-богати цветове. Ултрашироката 
цветова палитра предлага уголемен диапазон от естествени, живи цветове. Освен 
това, заради високия коефициент на контрастност от 200 000:1, който дава 
дълбоки оттенъци на черното, виждате изключително прецизни детайли в 
сенките. Дори при екшън сцени с най-бързи движения интерполацията на кадрите 
и подобряването на детайлите гарантират ясна и гладка картина. 

Лесна и дълготрайна настройка
Гледайте по един филм на големия екран всеки ден през следващите 7 години1 
благодарение на изключително дългия експлоатационен живот на лампата – за 
минимална нужда от смяна. Монтира се лесно и прецизно благодарение на 
моторизираните оптични елементи, които включват моторизирано оптично 
увеличение 2,1x, фокусиране и отместване на обектива от ±96,3% по вертикала и 
±47,1% по хоризонтала.

Гледайте любимите си филми така, както ги е виждал режисьорът 
Лесно е да гледате филми с правилната пропорция на картината; трябва само да 
запазите десетте си любими формата, за да може да ги избирате по всяко време 
само с натискането на един бутон. Професионалните инструменти за ISF 
калибриране могат да се използват за допълнителен контрол върху 
индивидуалните настройки.

KEY FEATURES

PRO-UHD за отчетлива и ясна картина
Подобряване до 4K, поддръжка на Full 
HD, UHD BD и HDR
Гладко и бързо движение
Интерполация на кадрите и подобряване 
на детайлите
Гледайте по един филм всеки ден в 
продължение на 7 години1
5 000 часа експлоатационен живот на 
лампата в еко режим
Напълно моторизирани оптични 
елементи
Моторизирано увеличение, фокусиране и 
отместване на обектива
Голямо отместване на обектива
±96,3% по вертикала и ±47,1% по 
хоризонтала



PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА
Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel 0,74 inch with MLA (D9)

IMAGE
Яркост на цветовете 2.400 Лумен
Яркост черно-бяло 2.400 Лумен
Резолюция Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Контраст 200.000 : 1
Лампа UHE, 250 Watt, 3.500 ч трайност, 5.000 ч трайност (в енергоспестяващ режим)
Трапецовидна корекция Ръководство vertical: ± 30 °
Colour Reproduction upto 1.07 billion colours
Хай-дефинишън 4K enhancement
Aspect Ratio 16:9
Източник на светлина Лампа
Видеообработка 10 Битове
2D/3D Frequency Image 240 Hz / 480 Hz

ОПТИКА
Съотношение на проектиране 1,35 - 2,84:1
Zoom Motorized, Factor: 2,1
Lens Shift Механизирано - Vertical ± 96,3 %, horizontal ± 47,1 %
Lens position memory 10 positions
Размер на проектиране 50 inches - 300 inches
Projection Distance Wide/Tele 3 m - 6,3 m ( 100 inch screen)
Ширина на печат 22,5 мм - 46,7 мм
Фокус Механизирано

CONNECTIVITY
Връзки USB 2.0, тип А, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, WLAN (опционално), Trigger out, VGA 

вход, HDMI вход (2x), HDMI (HDCP 2.2), Интерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T)
Epson iProjection App Ad-Hoc / Infrastructure

ADVANCED FEATURES
3D Active
2D Colour Modes Динамично, Естествено, Кино, Digital Cinema, Яркост на картината
3D Colour Modes 3D Dynamic, 3D Cinema
Характеристики 3D depth adjustment, 4K enhancement, DCI colour gamut, филтър Epson Cinema, Epson Super 

White, Frame-Interpolation, Lens position memory, Super resolution, Wireless LAN capable

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Потребление на енергия 355 Watt, 271 Watt (икономичен), 0,2 Watt (в режим на готовност Standby), On mode power 

consumption as defined in JBMS-84 314 Watt
Размери 520 x 450 x 193 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло 11,2 кг
Ниво на шума Normal: 31 dB (A) - Economy: 20 dB (A)
Цвят Бяло

OTHER
гаранция 24 месеци Обслужване в сервиз, лампа: 36 месеци или 3.000 ч

EH-TW7400

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

HDMI Cable Clamp
Основен уред
Кабел за ел. захранването
Дистанционно управление с хоново 
осветяване вкл. батерии
User's Manual Set



OPTIONAL ACCESSORIES

ELPLP89
V13H010L89
Air Filter - ELPAF39
V13H134A39
Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица V11H932040

Щрихкод/Баркод 8715946663029

Страна на произход China

EH-TW7400

1.  – Базирано на гледане на средно 1 час и 45 минути
филми всеки ден, когато лампата е в еко режим.

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им
собственици.
Информацията за продукта може да бъде променяна без предизвестие.

www.epson.bg 
 
 


