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Първият ни Full HD ултракъсофокусен (UST) проектор за домашно 
кино с технология 3LCD, който прожектира картина до 130 инча 
(330 см).

Наслаждавайте се на забавление на голям екран, без това да влияе на стила на 
дома Ви. Докато монтиран на стената телевизор не може да бъде скрит, 
прожектираната картина може да изчезне моментално. Нашият 
ултракъсофокусен лазерен проектор може да бъде разположен близо до мястото 
за прожектиране, да се настрои бързо и излъчва страхотна картина в ярки 
помещения. Той също предоставя чудесна стойност за цената си с дълготраен 
източник на лазерна светлина и удължена гаранция. 

Без повече големи черни кутии
Големият черен телевизионен екран не може да се махне лесно. Но прожектиран 
екран може да изчезне с натискането на бутон. Забравете за пречещите екрани и 
неугледните кабели; изберете EH-LS100, за да запазите стила на дома си, като 
същевременно се наслаждавате на любимите си предавания. От филми до 
спортове и игри, домът Ви може да се превърне в многофункционално място, 
което улавя удоволствието от големия екран.

Безпроблемна настройка
Ултракъсофокусният лазерен проектор може да се постави близо до мястото на 
прожектиране, като същевременно генерира картина с размер до 130 инча. 
Свържете DVD плейъри, конзоли за игра и още чрез трите HDMI входа 
(включително един MHL). Проекторът се управлява лесно с приложението 
iProjection.

Картина с превъзходно качество
С технологията 3LCD можете да се насладите на ярка и реалистична картина. 
Проекторът има яркост от 4 000 лумена, като бялата и цветната светлина са с 
еднакво висок интензитет. Той е три пъти по-ярък от едночиповите DLP проектори1
и предоставя висока детайлност на сенките и дълбоки черни тонове с 
коефициент на контрастност от 2 500 000:1. Освен това подобряването на 
детайлите осигурява по-ясна и по-гладка картина. 

Гледайте любимото си съдържание през следващите 10 години2
Отпуснете се и се насладете на филми, игри и шоута през следващите 10 години2
благодарение на дълготрайния светлинен лазерен източник на проектора. За 
пълно спокойствие този проектор се предлага с гаранция от 5 години3.

KEY FEATURES

Ултракъсофокуснен лазерен проектор
Разположен близо до мястото за 
прожектиране и прожектира до 130 инча 
(330 см)
Изпитайте удоволствието от големия 
екран
Увеличете максимално размера на 
екрана за любимите си филми, игри и 
спортни събития у дома.
Леснодостъпно съдържание
Три HDMI входа за DVD плейъри, игрови 
конзоли и още
Ярки цветове
Еднакво висок интензитет на бялата и 
цветната светлина
Лазерен светлинен източник с дълъг 
живот
Гледайте любимото си съдържание през 
следващите 10 години2



PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА
Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel 0,67 inch with MLA (D10)

IMAGE
Яркост на цветовете 4.000 Лумен- 2.800 Лумен (икономичен)
Яркост черно-бяло 4.000 Лумен - 2.800 Лумен (икономичен)
Резолюция Full HD, 1920 x 1200, 16:10
Контраст 2.500.000 : 1
Трапецовидна корекция Ръководство vertical: ± 3 °, Ръководство horizontal ± 3 °
Colour Reproduction Upto 1.07 billion colours
Хай-дефинишън Full HD
Aspect Ratio 16:10

ОПТИКА
Съотношение на проектиране 0,27 - 0,37:1
Zoom Digital, Factor: 1,35
Размер на проектиране 70 inches - 130 inches
Projection Distance Wide/Tele 0,41 m - 0,78 m ( 90 inch screen)
Ширина на печат 4,2 мм
Фокус Ръчно

CONNECTIVITY
USB-дисплей-функция 2 в 1: картина / мишка
Връзки USB 2.0, тип А (2x), USB 2.0, тип B, RS-232C, Интерфейс Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), 

Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (опционално), VGA вход, VGA изход, HDMI вход (3x), 
Композитен вход, MHL, Аудио изход за стерео минижак, Аудио вход за стерео минижак (2x)

Epson iProjection App Ad-Hoc / Infrastructure

ADVANCED FEATURES
2D Colour Modes Динамично, Кино, Яркост на картината
Характеристики Built-in speaker, Digital zoom, Незабавно вкл./изкл., JPEG-разглеждане, Long light source life, 

Без персонален компютър, Wireless LAN capable, Приложение iProjection

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Потребление на енергия 423 Watt, 332 Watt (икономичен), 0,5 Watt (в режим на готовност Standby), On mode power 

consumption as defined in JBMS-84 342 Watt
Размери 494 x 437 x 188 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло 11 кг
Ниво на шума Normal: 39 dB (A) - Economy: 30 dB (A)
Високоговорители 16 Watt
Цвят Черно

OTHER
гаранция 60 месеци Обслужване в сервиз или 12.000 ч

EH-LS100

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

Основен уред
Дистанционно управление вкл. батерии
Кабел за ел. захранването
CD Manual
Quick Start Guide
Документи за гаранцията



OPTIONAL ACCESSORIES

Air Filter - ELPAF43
V13H134A43
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица V11H879540

Щрихкод/Баркод 8715946640563

Страна на произход Philippines

EH-LS100

1.  В сравнение с водещите едночипови DLP проектори за
целите на бизнеса и образованието въз основа на данните
на NPD за периода юли 2011 г. – юни 2012 г. Яркостта на
цветовете (интензитетът на цветната светлина) е измерена
в съответствие с IDMS 15.4. Яркостта на цветовете варира
в зависимост от работните условия.
2.  Базирано на гледане на съдържание по 5 часа всеки
ден, когато проекторът е в еко режим.
3.  Гаранция от 5 години или 12 000 часа – което настъпи
по-рано.

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.

FACTOR.BG 
(SC-S, SC-F series &amp; Discproducer) 
2a, Loznitsa Str. 
Asenovgrad 4232 
Bulgaria 
www.factor.bg 
info@factor.bg 
Tel.: 0899 878 319 
Tel.: 0331 99818 
 
 
 

Solytron Bulgaria Ltd.  
Solytron Bulgaria 64,  
Hristofor Kolumb Blvd Sofia Airport Center Office Building A2,  
fl. I, Office 124,  
1592 Sofia  
Bulgaria 
www.solytron.bg 
Tel.: 00359 29602343 
 
PolyComp 
2, Bunaia Str. 
1506 Sofia 
Bulgaria 
www.polycomp.bg 
Tel.: 00359 2 814 41 41


