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Достъпен и лесен за използване 4K PRO-UHD1 проектор за 
създаване на изживяване на голям екран с високо контрастно 
съотношение.

Получете усъвършенствани, висококачествени функции на достъпна цена с този 
4K PRO-UHD1 проектор. С екран, който достига до 500 инча, можете да се 
насладите на най-новото 4K съдържание, с превъзходно качество на 
изображението и високо контрастно съотношение. Оформянето на картината е 
безпроблемно с помощта на отместване на обектива, оптично увеличение и 
трапецовидна корекция. Лесен е за настройка, поточно предаване на съдържание 
и за получаване на звук с вградени високоговорители или Bluetooth.

4K PRO-UHD1за превъзходно качество на изображението
Насладете се на ярки и реалистични цветове с този достъпен 4K PRO-UHD1
проектор. Предоставяйки еднакъв интензитет на бяла и цветна светлина от 3 000 
лумена, той постига както висока яркост, така и интензивни цветове. Високото 
контрастно съотношение от 100 000:1 предоставя дълбоки черни тонове и ясно 
очертани сенки, а интерполацията на рамката дава по-резки бързодвижещи се 
изображения.

Изживяване на голям екран
Почуствайте се потопени в домашното забавление с ангажиращо изживяване на 
голям екран. Този проектор може да създаде размер на екрана до 500 инча, да 
възпроизвежда 2D и 3D съдържание и включва технология за шумопотискане. 
Отместване на обектива, мащабиране и трапецовидна корекция гарантират, че 
картината е точно там, където искате.

Интелигентни решения за свързване
Включете и възпроизвеждайте 4K съдържание, просто като поставите стрийминг 
устройство в задната част на проектора, така че всичко да е готово за работа 
веднага. Можете също така да показвате 4K съдържание от игрова конзола, 
сателитна приставка, Blu-ray плейър, таблет или друго устройство чрез двата 
HDMI порта. За звука сме се погрижили с двата вградени високоговорителя с 10 
W, а може да свържете и саундбар системи безжично чрез Bluetooth.

KEY FEATURES

4K PRO-UHD1
за детайлни и ясни изображения
Гледайте заснето в 4K съдържание и не 
заснето в 4K съдържание с повишено 
качество.
Лесна настройка и достъп до 
съдържанието
Поточно предавайте съдържанието с 
включване на устройства в някой от двата 
HDMI порта.
Високо качество и достъпност
Гъвкави функции, които осигуряват 4K 
изживяване на достъпна цена
Завладяващо изживяване на-голям 
екран
Получете най-доброто от филмите, 
спортните предавания и игрите
Гледайте по един филм всеки ден за 
седем години2
5 000 часа експлоатационен живот на 
лампата в еко режим



PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА
Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel 0,61 inch with C2 Fine

IMAGE
Яркост на цветовете 3.000 Лумен
Яркост черно-бяло 3.000 Лумен
Резолюция 4K PRO-UHD, 16:9
Контраст 100.000 : 1
Лампа UHE, 250 Watt, 3.500 ч трайност, 5.000 ч трайност (в енергоспестяващ режим)
Трапецовидна корекция Ръководство vertical: ± 30 °, Ръководство horizontal ± 30 °
Colour Reproduction upto 1.07 billion colours
Хай-дефинишън 4K enhancement
Aspect Ratio 16:9
Източник на светлина Лампа

ОПТИКА
Съотношение на проектиране 1,32 - 2,15:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,62
Lens Shift Ръководство - Vertical ± 60 %, horizontal ± 24 %
Размер на проектиране 40 inches - 500 inches
Projection Distance Wide/Tele 2,95 m - 4,77 m ( 100 inch screen
Ширина на печат 18,2 мм - 29,2 мм
Фокус Ръчно

CONNECTIVITY
Връзки USB 2.0, тип А (2x), USB 2.0, тип Mini-B, HDMI вход (2x), Аудио изход за стерео минижак, 

Bluetooth
Epson iProjection App Ad-Hoc / Infrastructure

ADVANCED FEATURES
3D Active
2D Colour Modes Динамично, Естествено, Кино, Яркост на картината
Характеристики 3D depth adjustment, 4K enhancement, Frame-Interpolation, Horizontal and vertical keystone 

correction, Quick Corner, Wireless LAN capable

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Потребление на енергия 387 Watt, 297 Watt (икономичен), 0,5 Watt (в режим на готовност Standby), On mode power 

consumption as defined in JBMS-84 323 Watt
Размери 410 x 310 x 157 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло 6,9 кг
Ниво на шума Normal: 32 dB (A) - Economy: 24 dB (A)
Високоговорители 10 Watt, Стерео: Стерео
Тип стая/приложение 4K игри, 4K поточно предаване, Домашно кино, Спорт, Телевизори и кабелни приставки
Позициониране Монтиране на таван, Работен плот
Цвят Бяло

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

Предлага се допълнително удължаване на гаранцията

EH-TW7100

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

Основен уред
Кабел за ел. захранването
Дистанционно управление вкл. батерии
User's Manual Set



OPTIONAL ACCESSORIES

Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Air Filter - ELPAF39
V13H134A39
Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
Lamp - ELPLP85
V13H010L85
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица V11H959040

Щрихкод/Баркод 8715946670843

Страна на произход Philippines

EH-TW7100

1.  - Технологията за подобрение на картината до 4K
премества всеки пиксел диагонално до двойно Full HD
качеството на картината. Разделителната способност е
Full HD в режим 3D.
2.  - 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 
 
 


