
CO-W01
DATASHEET / BROCHURE

Пресъздайте удоволствието от големия екран с този 
висококачествен, дълготраен и многофункционален проектор за 
дома и офиса с разделителна способност WXGA.

Това е проектор, на който цялото семейство може да се наслади – от гледане на 
филми до ярки презентации, този WXGA проектор има нужните инструменти. 
Няма нужда да се притеснявате за околното осветление, тъй като той генерира 
ярък и ясен екран с интензитет от 3 000 лумена и технология 3LCD. 
Транспортирането и настройката са лесни. А с лампата с невероятно дълъг живот 
този продукт предлага невероятна стойност за цената си.

По-голямото е по-добро
Независимо дали гледате любим филм, или правите презентация, този проектор 
може да прожектира внушителен 378-инчов екран. Качеството също е чудесно с 
3LCD технология, която може да направи екрана до три пъти по-ярък в сравнение 
с конкурентни продукти¹, благодарение на ярките и живи цветове. От семейството 
и приятелите до бизнес колегите и клиентите – този продукт ще привлече 
вниманието на всеки.

Висококачествена и ярка картина
Дори в ярки помещения този мощен, но достъпен WXGA проектор предоставя 
изключително ярка картина с наситени цветове и ясни детайли. Всичко става 
благодарение на технологията 3LCD, при която бяла и цветна светлина се 
излъчват с еднакво висок интензитет от 3 000 лумена.

Дълготрайно решение
Търсите дълготрайно, безпроблемно и достъпно решение за прожектиране? 
Дълготрайната лампа на този модел осигурява 18 години забавление². 

Включвате и пускате
Това е проектор, създаден с мисълта за преносимост и лесна настройка. 
Благодарение на компактния дизайн лесно можете да пренесете устройството от 
едно помещение в друго и можете бързо да позиционирате картината с 
функцията за трапецовидна корекция. Също така имате лесен достъп до 
съдържание чрез HDMI входовете.

KEY FEATURES

Пресъздайте усещането за голям екран
От филми до бизнес презентации – 
привлечете вниманието на всички
Ярка картина дори при околно 
осветление
Еднакво висок интензитет от 3 000 
лумена на бялата и цветната светлина
Достъпно и високотехнологично 
устройство
Насладете се на този WXGA проектор
Дълготрайно решение
18 години забавление²
Преносим и лесен за настройка
Лесна настройка с плъзгач за 
трапецовидната корекция



PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА
Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel 0,59 inch with MLA (D10)

IMAGE
Яркост на цветовете 3.000 Лумен- 2.000 Лумен (икономичен) In accordance with ISO 21118:2020
Яркост черно-бяло 3.000 Лумен - 2.000 Лумен (икономичен) In accordance with ISO 21118:2020
Резолюция WXGA
Лампа UHE, 188 Watt, 6.000 ч трайност, 12.000 ч трайност (в енергоспестяващ режим)
Трапецовидна корекция Ръководство vertical: ± 30 °, Ръководство horizontal ± 30 °
Colour Reproduction 16.77 million colours
Хай-дефинишън HD ready
Aspect Ratio 16:10

ОПТИКА
Съотношение на проектиране 1,27 - 1,71:1
Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35
Размер на проектиране 25 inches - 378 inches
Дистанция на проектиране 
широкоъгълна

0,9 m - 10,4 m

Дистанция на проектиране 
теле

0,9 m - 10,4 m

Projection Distance Wide/Tele 1,64 m ( 60 inch screen
Projection Lens F Number 1,44
Фокус Ръчно
Offset 7 : 1

СВЪРЗВАНЕ НА КОНТРОЛЕРА
Връзки HDMI 1.4, USB 2.0, USB 2.0 тип B (само сервизно)
Epson iProjection App n/a

ADVANCED FEATURES
Сигурност/безопасност Kensington-защита, Padlock, Security cable hole
Характеристики A/V mute, Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, MHL audio/video interface, 

Quick Corner
Цветен режим Дъска, Кино, Динамично, Презентация

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Потребление на енергия 270 Watt, 214 Watt (икономичен), 0,5 Watt (в режим на готовност Standby)
Размери 295 x 211 x 87 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло 2,4 кг
Ниво на шума Normal: 38 dB (A) - Economy: 29 dB (A)
Високоговорители 5 Watt
Тип стая/приложение Домашен офис, Снимки за дома, Поточно предаване, Телевизори и кабелни приставки
Позициониране Настолен
Цвят Бяло

OTHER
гаранция 24 месеци Обслужване в сервиз

Предлага се допълнително удължаване на гаранцията

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица V11HA86040

Щрихкод/Баркод 8715946706849

Страна на произход Philippines

CO-W01

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

Основен уред
Кабел за ел. захранването
Quick Start Guide
Дистанционно управление вкл. батерии
Упътване за експлоатация (CD)
Warranty card

OPTIONAL ACCESSORIES

Soft Carry Case - ELPKS69 - EB-x05/x41/x42, EH-TW6 
series
V12H001K69
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01

1.  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.
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 
 
 


