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Zážitek z velké projekční plochy v domácnosti nebo kanceláři. Toto 
cenově dostupné řešení se snadno používá, má rozlišení Full HD a má 
také Android TV3. 

S tímto Full HD projektorem, který je ideální také do kanceláře nebo do školní třídy, lze 
snadno vytvořit zážitek z velké projekční plochy. Můžete dosáhnout působivého 
391palcového obrazu a mít Android TV3. Projektor se snadno instaluje a nabízí 
světelný výstup 3 000 lumenů zajišťující jasný a čistý obraz. Dlouhá životnost tohoto 
projektoru je dána životností jeho lampy, která vám dokáže přinášet zábavu po dobu 18 
let¹.

Větší je lepší
Vstupte do děje svých oblíbených filmů a her s tímto projektorem s rozlišením Full HD 
1080p, který dokáže vytvořit impozantní obraz s úhlopříčkou o velikosti 391 palců. 
Projekční plochu oživuje technologie 3LCD, která dokáže vytvořit až třikrát jasnější 
obraz než konkurenční produkty². 

Snadné nastavení
Nemyslíme si, že by používání domácího projektoru mělo být složitější než používání 
televize. Proto jsme vytvořili tento bezproblémový a snadno nastavitelný projektor, který 
disponuje funkcemi, jako je korekce lichoběžníkového zkreslení umožňující rychlé 
vyrovnání obrazu. Pomocí vstupu HDMI můžete připojit herní konzole i další zařízení, a 
získat tak snadný přístup k zábavě. To nejlepší nakonec: tyto androidové projektory se 
velmi snadno používají a umožňují vám sledovat, hrát a dělat vše, co máte rádi, na 
větším formátu a lépe.

Řešení s dlouhou životností
Hledáte dlouhodobé, bezproblémové a cenově dostupné řešení pro sledování svých 
oblíbených filmů? Díky dlouhé životnosti lampy tohoto modelu budete moci sledovat 
jeden film denně po dobu 18 let¹.

Jasný obraz vysoké kvality
Tento výkonný, ale přitom cenově dostupný Full HD projektor s rozlišením 1080p 
přináší výjimečně jasný, ale přesto sytě barevný obraz s ostrými detaily. Dokonce i v 
osvětlených místnostech. Projektor je totiž vybaven technologií 3LCD, která zajišťuje 
stejně vysoký bílý i barevný světelný výstup 3 000 lumenů.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Zážitek z velké projekční plochy
Sledujte své oblíbené filmy, hry a sportovní 
události na velké projekční ploše v pohodlí 
domova
Snadno nastavitelný
Korekce lichoběžníkového zkreslení, 
vestavěný systém Android a HDMI
Řešení s dlouhou životností
18 let zábavy¹
Špičkové, cenově dostupné vybavení
Užijte si tento projektor Full HD 1080p
Působivý a jasný obraz
Stejně vysoký bílý i barevný světelný výstup 
o hodnotě 3 000 lumenů



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Projekční systém Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel 0,62 palců s MLA (D10)

OBRAZ
Barevný světelný výstup 3.000 lumenů- 2.000 lumenů (ekonomický) In accordance with ISO 21118:2020
Bílý světelný výstup 3.000 lumenů - 2.000 lumenů (ekonomický) In accordance with ISO 21118:2020
Rozlišení 1080p
Kontrastní poměr 300 : 1
lampa UHE, 188 W, 6.000 h životnost, 12.000 h životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °
Reprodukce barev 16,77 milionu barev
Vysoké rozlišení (HD) Full HD

OPTIKA
Projekční poměr 1,19 - 1,61:1
Zoom Digital, faktor: 1 - 1,35
Úhlopříčka promítaného obrazu 26 palců - 391 palců
Projekční vzdálenost - Wide 0,9 m - 10,4 m
Projekční vzdálenost - Tele 0,9 m - 10,4 m
Projekční vzdálenost (wide/tele)1,58 m ( 60 palců displej
Ostření Manuální

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY
Rozhraní USB 11.0-A, USB 11.0, HDMI 1.4
Připojení chytrého zařízení není k dispozici

POKROČILÉ FUNKCE
2D barevné režimy dynamický, Přirozený, kino, Zářivá
Funkce a vlastnosti A/V mute, Automatická korekce lichoběžníku, vestavěný reproduktor, Horizontální a vertikální 

korekce lichoběžníkového zkreslení, rozhraní MHL pro audio/video, Quick Corner

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie 270 W, 214 W (ekonomický), 0,5 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku 320 x 211 x 87 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 2,6 kg
Max. hladina hluku Normální režim: 37 dB (A) - úsporný režim: 29 dB (A)
Reproduktory 5 W
Typ místnosti / aplikace Hraní her, Domácí kino, Domácí foto, Sport, Streamování, Televize a set-top boxy
Umístění Stolní
Barva Bílá

OSTATNÍ
Záruka 24 měsíců u dodavatele

Je dostupné volitelné prodloužení záruky

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU V11HA85040

Čárový kód 8715946706832

Země původu Filipíny
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Hlavní zařízení
napájecí kabel
Úvodní příručka
dálkové ovládání vč. baterií
Návod k použití (CD)
záruční list
Android TV dongle

1.  Údaje vychází z každodenního sledování filmu s
průměrnou délkou 1 hodina 45 minut a lampou v úsporném
režimu.
2.  Barevný jas (barevný světelný výstup) v nejjasnějším
režimu naměřený laboratoří třetí strany podle normy IDMS
15.4.  Barevný jas se mění v závislosti na konkrétních
podmínkách použití. Nejprodávanější projektory Epson 3LCD ve
srovnání s nejprodávanějšími jednočipovými DLP projektory na
základě prodejních údajů organizace NPD za období od května
2017 do dubna 2018.
3.  Android TV™
4.  Google, Android, Google Play, YouTube a další značky
jsou ochrannými známkami společnosti Google LLC.

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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