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Този 150-инчов смарт телевизор 4K PRO-UHD1 с лазерно 
прожектиране, част от новата гама EpicVision Ultra, се предлага с 
Android TV™ и звук от YAMAHA.

Открийте възможностите за по-големи и вълнуващи забавления с домашното 
кино без голям черен екран, който непрестанно стои на стената. 
Суперултракъсофокусният лазерен прожекционен телевизор 4K PRO-UHD1 на 
Epson е с елегантен дизайн и има Android TV. Можете да се насладите на 80-
инчово изображение на разстояние едва 2,3 см от стената, с опцията да 
регулирате разстоянието до постигане на до 150 инча за ненадминато домашно 
кино.

Усещането на големия екран
Усетете потапянето във всичко, което гледате или играете, с този стилен и 
достъпен проектор 4K PRO-UHD1, който може да създаде до 150-инчово 
изображение. За страхотни игри опитайте новия ни режим за игра със забавяне 
на входящия поток под 20 ms.

Интелигентно домашно забавление
Android TV предлага хиляди филми, предавания и игри от Google Play, Amazon 
Prime Video, YouTube и други любими приложения.4 Насладете се на динамично 
аудио и 3D съраунд звук от YAMAHA, който може да се използва със или без 
визуален дисплей, като просто изберете екрана, който да заглушите, и също 
можете да свържете чрез Bluetooth, за да използвате като самостоятелен 
високоговорител.

Дълготрайно решение
Търсите дълготрайно, безпроблемно и достъпно решение, с което да замените 
телевизора си? Благодарение на издръжливия лазерен светлинен източник на 
този модел можете да се забавлявате в продължение на 10 години². 

Изображения с превъзходно качество
Благодарение на високата яркост от 4 000 лумена и невероятния коефициент на 
контрастност от 2500000:1 този проектор 4K PRO-UHD1 с HDR10 излъчва 
реалистично съдържание и сенки с ясни детайли. Технологията 3LCD от Epson 
означава, че проекторите излъчват до три пъти по-ярки цветове отколкото 
сравними едночипови DLP проектори3. С нашето приложение Epson Setting 
Assistant настройването е още по-лесно – можете да подравните изображението 
автоматично с щракването само на един бутон.

KEY FEATURES

4K PRO-UHD1Смарт телевизор с лазерно 
прожектиране
Увеличете максимално размера на 
екрана за любимите си филми, игри и 
спортни събития у дома
Интелигентно забавление
Гамата EpiqVision Ultra с Android TV4 и 
звук от YAMAHA
Дълготрайно решение
Насладете се на до 10 години забавление²
Достъпно решение за всекидневната
Прожектирайте до 150 инча близо до 
стената
Внушителен и ярък екран
Еднакво висок интензитет от 4 000 
лумена на бялата и цветната светлина



PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА
Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel 0,62 inch with C2 Fine

IMAGE
Яркост на цветовете 4.000 Лумен- 2.000 Лумен (икономичен) In accordance with IDMS15.4
Яркост черно-бяло 4.000 Лумен - 2.000 Лумен (икономичен) In accordance with ISO 21118:2020
Резолюция 4K PRO-UHD
Контраст 2.500.000 : 1
Colour Reproduction Upto 1.07 billion colours

ОПТИКА
Съотношение на проектиране 0,16 - 0,40:1
Zoom Digital, Factor: 1 - 2,5
Размер на проектиране 80 inches - 150 inches
Дистанция на проектиране 
широкоъгълна

0,3 m - 0,5 m ( 150 inch screen

Дистанция на проектиране 
теле

0,3 m - 0,5 m ( 60 inch screen

Ширина на печат 2,3 мм
Фокус Ръчно

СВЪРЗВАНЕ НА КОНТРОЛЕРА
Връзки USB 2.0 (3x), USB 2.0 тип B (само сервизно), Безжичен LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), 

Аудио изход за стерео минижак, Bluetooth, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (3x)
Epson iProjection App Ad-Hoc / Infrastructure

ADVANCED FEATURES
3D No
2D Colour Modes Динамично, Естествено, Кино, Ярък
Характеристики 4K enhancement, Android TV, Автоматично включване, Автоматично търсене на източник, 

Built-in speaker, Chromecast, Digital zoom, Frame-Interpolation, Long light source life, Quick 
Corner, Звук от Yamaha

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Потребление на енергия 350 Watt, 217 Watt (икономичен), 2 Watt (в режим на готовност Standby)
Разсейване на топлината 1.139 BTU/hour (max)
Размери 695 x 341 x 156 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло 12,3 кг
Ниво на шума Normal: 32 dB (A) - Economy: 19 dB (A)
Високоговорители 20 Watt, Стерео: Стерео
Тип стая/приложение 4K игри, 4K поточно предаване, Домашно кино, Спорт, Телевизори и кабелни приставки
Позициониране Монтиране на таван, Настолен, ТВ шкаф
Цвят Бяло

OTHER
гаранция 60 месеци Обслужване в сервиз или 12.000 ч

Предлага се допълнително удължаване на гаранцията

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица V11HA90040

Щрихкод/Баркод 8715946710433

Страна на произход China

EH-LS800W

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

Кабел за ел. захранването
Дистанционно управление вкл. батерии
User guide
Документ за гаранция

OPTIONAL ACCESSORIES

Air Filter - ELPAF64
V13H134AE0
Laser TV 100" Screen - ELPSC35
V12H002AD0
Laser TV 120" Screen - ELPSC36
V12H002AG0
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

1.  Технологията за подобрение на картината до 4K
премества всеки пиксел диагонално до двойна Full HD
2.  разделителна способност. Разделителната способност в
3D режим е Full HD.
3.  Базирано на гледане на съдържание по пет часа всеки
ден, когато проекторът е в еко режим.
4.  Цветовата яркост (интензитетът на цветната светлина)
в режим на най-висока яркост е измерена от независима
5.  лаборатория в съответствие със стандарта IDMS 15.4.
Яркостта на цветовете варира в зависимост от работните
6.  условия. Най-продаваните 3LCD проектори на Epson
спрямо най-продаваните едночипови DLP
7.  проектори въз основа на данни за продажбите на NPD за
периода октомври 2019 г. до септември 2020 г.
8.  Android TV™ 
9.  Google, Android, YouTube, Android TV и други марки са
търговски марки на Google LLC.
10.  Възможно е да се изискват абонаменти за някои
доставчици на съдържание.

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 
 
 


