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Наслаждавайте се на филми, спортни предавания и игри на голям 
екран с този достъпен и висококачествен проектор 4K PRO-UHD за 
домашно кино с вграден Android TV™.

Превърнете дома си в сцена за всяко представление с мощния проектор 4K PRO-
UHD и функциите за игри. Android TV™ означава, че можете лесно да предавате 
поточно и излъчвате забавления на смарт и гъвкави екранни решения. 
Отчетливите изображения, дълбоките черни тонове, плавните движения, както и 
многото възможности за свързване и лесната настройка и подравняване правят 
този проектор най-добрия избор за всички домашни забавления.4

Игри на голям екран
Този проектор 4K PRO-UHD1 за домашно кино може да създаде усещането за 
голям екран в собствения Ви дом, като закъснението е под 20 ms, а 
изображенията достигат до 500 инча. Той може да се справи с най-лиричните 
сцени с ясно изразени сенки и дълбочина на черните тонове, да увеличи яркостта 
с подсилване на черната гама за подобрено игрово изживяване.

Проста настройка
Компактният и лек EH-TW6250 е лесен за преместване, а вертикалното 
отместване на обектива и увеличението от 1,6 пъти и трапецовидната корекция 
гарантират безпроблемно позициониране на картината. Достъпът до забавления 
е лесен с вградения Android TV и 1.4 HDMI порт. 

Насладете се на наситена и реалистична картина
Технологията 3LCD от Epson генерира невероятно ярка, но наситена картина с 
еднакво висок интензитет на бяла и цветна светлина3. Дори в ярки помещения 
този проектор 4K PRO-UHD има яркост от 2 800 лумена с коефициент на 
контрастност от 35000:1.

Наслаждавайте се на до 15 години забавление²
Благодарение на лампите с експлоатационен живот до 10 000 часа2 можете да 
гледате по 1 филм
всеки ден през следващите 15 години, без да се налага да ги сменяте. 
Проекторите от Epson са
са известни със своята надеждност, така че няма да пропуснете и минута от
любимия си филм, мач или предаване.

KEY FEATURES

Изпитайте удоволствието от големия 
екран
Увеличете максимално размера на 
екрана за игра, любимите си филми и 
спортни събития у дома
Лесен за настройка
1,6 пъти увеличение, хоризонтална и 
вертикална трапецовидна корекция
Дълготрайно решение
Наслаждавайте се на 15 години 
забавление²
Достъпен, високотехнологичен 
проектор
Наслаждавайте се на този проектор 4K 
PRO-UHD
Внушителен и ярък екран
Еднакво висок интензитет от 2 800 
лумена на бялата и цветната светлина



PRODUCT SPECIFICATIONS

IMAGE
HDR support HDR10, HLG
Яркост на цветовете 2.800 Лумен- 1.900 Лумен (икономичен) In accordance with ISO 21118:2020
Яркост черно-бяло 2.800 Лумен - 1.900 Лумен (икономичен) In accordance with ISO 21118:2020
Резолюция 4K PRO-UHD
Контраст 35.000 : 1
Лампа UHE, 200 Watt, 4.500 ч трайност, 7.500 ч трайност (в енергоспестяващ режим)
Трапецовидна корекция Auto vertical: ± 30 °, Ръководство horizontal ± 30 °
Colour Reproduction Upto 1.07 billion colours

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

ОПТИКА
Съотношение на проектиране 1,32 - 2,15:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,62
Lens Shift Ръководство - Vertical ± 60 %
Размер на проектиране 40 inches - 500 inches
Projection Distance Wide/Tele 2,34 m - 3,81 m ( 80 inch screen
Ширина на печат 18,2 мм - 29,2 мм
Фокус Ръчно

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

стерео минижак, HDMI (HDCP 2.3)

ADVANCED FEATURES
2D Colour Modes Динамично, Естествено, Кино, Ярък
Характеристики Android TV, Автоматично трапецовидно коригиране, Built-in speaker, Режим игри, Horizontal 

and vertical keystone correction, Long lamp life, Quick Corner

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Потребление на енергия 301 Watt, 231 Watt (икономичен), 0,4 Watt (в режим на готовност Standby)
Разсейване на топлината 1.023,4 BTU/hour (max)
Размери 333 x 275 x 131 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло 4,1 кг
Ниво на шума Normal: 36 dB (A) - Economy: 28 dB (A)
Високоговорители 10 Watt
Тип стая/приложение Игри, Домашно кино, Снимки за дома, Спорт, Поточно предаване, Телевизори и кабелни 

приставки
Позициониране Монтиране на таван, Настолен

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

Предлага се допълнително удължаване на гаранцията

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица V11HA73040

Щрихкод/Баркод 8715946710631

Страна на произход Philippines

EH-TW6250

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

Дистанционно управление вкл. батерии
Warranty card
Ръководство за потребителя
Основен уред
Кабел за ел. захранването

OPTIONAL ACCESSORIES

Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-
x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97

1.  Android TV™ 
2.  Google, Google Play, YouTube и Android TV са
търговски марки на Google LLC.
3.  Технологията за подобряване на картината до 4K
премества всеки пиксел диагонално до двойна Full HD
4.  разделителна способност.
5.  Базирано на гледане на средно 1 час и 45 минути
филми всеки ден, когато лампата е в еко режим.
6.  Яркостта на цветовете (интензитета на цветната
светлина) в режим на най-висока яркост е измерена от
независима лаборатория в съответствие със стандарта
IDMS 15.4. Яркостта на цветовете варира в зависимост от
работните условия. Най-продавани 3LCD проектори на
Epson спрямо най-продавани едночипови DLP проектори по
данни на NPD за продажбите за периода от октомври 2019
г. до септември 2020 г.
7.  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 
 
 


