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С този ултракъсофокусен лазерен проектор с 4K PRO-UHD, модел 
с Android TV,1 можете да предавате поточно съдържание при 
изображение с големина от 65 до 130 инча.

Открийте възможностите за по-големи и вълнуващи забавления с домашното 
кино, като същевременно запазите стила в дома си, без голям черен екран, който 
непрестанно стои на стената. EH-LS500W, модел с Android TV, се отличава с 
дискретния си дизайн, качеството на картината и способността да прожектира от 
малко разстояние до мястото на показване. Лесен за настройка, дава страхотна 
картина в помещения със силно осветление и предлага страхотна стойност 
благодарение на лазерния светлинен източник с дълъг експлоатационен живот.

Удоволствието от големия екран
Гледайте 4K съдържание с този стилен и достъпен 4K PRO-UHD1 проектор. Може 
да се постави в непосредствена близост до мястото за прожектиране и да 
излъчва картина с размер между 65 и 130 инча. Гледайте максимално увеличено 
съдържание, без да правите копромис с вида на дома си.

По-интелигентен начин за гледане
Android TV Ви позволява да предавате поточно предавания, игри, филми, новини, 
спорт и още2. Толкова лесно – включете стика с Android в HDMI порта на 
проектора, свържете се чрез Wi-Fi и стартирайте поточно предаване3. 
Инструктирайте го какво искате да гледате чрез вградения гласов контрол на 
Google Assistant или просто използвайте дистанционното управление. 
Благодарение на вградения Chromecast е лесно да споделяте съдържание от 
своя телефон, таблет или лаптоп3. Развлекателните приложения, например 
YouTube, са предварително инсталирани, а други могат да се изтеглят от Google 
Play2. Можете да свържете стика към тонколони, слушалки или игрови контролери 
чрез Bluetooth.

Лесен за настройка
Този проектор има три HDMI входа, два вградени високоговорителя с мощност 10 
W и място, където да поставите устройство за поточно предаване, в скрит отвор 
отпред. Можете да управлявате проектора с предоставеното дистанционно 
управление или с приложението iProjection. 

KEY FEATURES

Модел с Android TV
Поточно предаване на предавания, игри, 
филми, новини, спорт и още2

4K PRO-UHD1
лазерен ултракъсофокусен проектор
Гледайте 4K съдържание и поставете 
този стилен модел близо до зоната на 
прожектиране
Приспособява се към това, което 
гледате
Настройте размера на екрана според 
това, което гледате, между 65 - 130 инча
Прост за използване
Три HDMI входа и място за устройства за 
поточно предаване
Гледайте съдържание всеки ден в 
продължение на 10 години5
Лазерен светлинен източник с дълъг 
живот от 20 000 часа в еко режим



EH-LS500W, модел с Android TV

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

CD Manual
Основен уред
Кабел за ел. захранването
Quick Start Guide
Дистанционно управление вкл. батерии
Документ за гаранция
Android TV dongle



OPTIONAL ACCESSORIES

Laser TV 100" Screen - ELPSC35
V12H002AD0
Laser TV 120" Screen - ELPSC36
V12H002AG0
Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица V11H956540

Щрихкод/Баркод 8715946676401

Страна на произход China

EH-LS500W, модел с Android TV

1.  Технологията за подобрение на картината до 4K
премества всеки пиксел диагонално до двойно Full HD
качеството на картината. Разделителната способност в 3D
режим е Full HD.
2.  – Възможно е да се изискват абонаменти за някои
доставчици на съдържание.
3.  – Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите
настройката.
4.  – Предаването е оптимизирано само за избрани
услуги. Качеството на поточното предаване за друго
съдържание може да е различно. Поддържани операционни
системи и устройства: Android 2.3 и по-нови версии,
iOS® 7 и по-нови версии, Windows® 7 и по-нови версии,
Mac OS® 10,7 и по-нови версии и Chrome OS (версия 38
или по-нова). Google, Android и Android TV са търговски
марки на Google LLC.
5.  - Базирано на гледане на съдържание по 5 часа всеки
ден, когато проекторът 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 
 
 


