
EF-100W Android TV Edition
DÁTOVÝ LIST

Štýlový a prenosný laserový projektor s Android TV. Výrazne zväčšite 
obsah pomocou zariadení na streamovanie a portu HDMI.

Tento elegantný a sofistikovaný projektor má pôsobivý rad funkcií a zahŕňa kľúč pre 
Android TV. Vďaka jeho ľahkému a kompaktnému dizajnu ho môžete jednoducho 
prenášať medzi miestnosťami alebo von z domu. Pri normálnom dennom svetle 
premieta takmer okamžite a v akomkoľvek smere. Premietajte obsah telefónu, 
streamovacieho zariadenia, notebooku, herných konzol a ďalších zariadení. Ľahko sa 
nastavuje a bude vám slúžiť dlhé roky.

Inteligentnejší spôsob sledovania
Vďaka Android TV môžete streamovať televízne relácie, hry, filmy, televízne správy, 
šport a ďalší obsah1. Je to skutočne jednoduché. Zapojte kľúč Android TV do portu 
HDMI projektora, pripojte sa cez Wi-Fi a začnite streamovať2. Vďaka zabudovanej 
funkcii Google Assistant môžete projektor ovládať hlasom alebo môžete použiť 
diaľkové ovládanie. A vďaka zabudovanej funkcii Chromecast môžete jednoducho 
zdieľať obsah zo svojho telefónu, tabletu alebo laptopu3. V projektore sú 
predinštalované zábavné aplikácie ako YouTube a ďalšie si môžete prevziať z 
obchodu Google Play1. Kľúč môžete cez Bluetooth pripojiť k reproduktorovým 
zostavám, slúchadlám a herným konzolám.

Nadrozmerný obsah všade tam, kde ho chcete
Vďaka tomuto ľahkému a kompaktnému projektoru môžete kdekoľvek vytvoriť 
pôsobivú 150-palcovú obrazovku. Môžete ho jednoducho zdvihnúť a prenášať medzi 
miestnosťami alebo von z domu. Tiež ho môžete otočiť na stranu a premietať v 
akomkoľvek smere.

Jasný obraz vďaka technológii 3LCD
Tento projektor dokáže premietať jasný a sýty obraz aj pri normálnom dennom svetle, 
takže nemusíte vypínať svetlá, zatemňovať okná a dokonca nepotrebujete ani plátno. 

Bezproblémové nastavenie
Spustite diaľkovým ovládaním úvodnú príručku a pozrite si, aké jednoduchá je 
nastavenie. O zvuk sa postarajú zabudované reproduktory
Pozerajte svoj obľúbený obsah počas nasledujúcich 10 rokov4
Vďaka dlhej životnosti laserového svetelného zdroja projektora budete môcť sledovať 
svoj obľúbený obsah počas nasledujúcich 10 rokov3 bez nutnosti údržby. 

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

Android TV Edition
Streamujte televízne relácie, hry, filmy, 
televízne správy, šport a ďalší obsah1

Prenosný a štýlový
Kompaktné a ľahké prevedenie s kovovým 
povrchom
Nadrozmerný obsah v akomkoľvek smere
Zažite 150-palcovú obrazovku na stene 
alebo na strope
Laserový zdroj svetla s dlhou životnosťou
Pozerajte svoj obľúbený obsah počas 
nasledujúcich 10 rokov4

Použitie pri normálnom dennom svetle
Nie je potrebné vypínať svetlá, zatemňovať 
okná a dokonca ani použiť plátno



ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA
Projekčná sústava Technológia 3LCD, Uzávierka s tekutými kryštálmi RGB
Displej LCD 0,59 palec s C2 Fine

OBRAZ
Kontrast 2.500.000 : 1
Lichobežníková korekcia Automaticky vertikálne: ± 45 °, Manuálne horizontálne ± 40 °
Farebná reprodukcia až 1,07 miliardy farieb
Vysoké rozlíšenie HD ready
Pomer strán obrazu 16:10

OPTIKA
Pomery strán projekcie 1,04 - 1,40:1
Priblíženie Digital, Factor: 1,35
Veľkosť projekcie 30 palce - 150 palce
Projekčná vzdialenosť 
širokouhlá/teleskopická

1,34 m - 1,81 m ( 60 palec obrazovka

Ohnisková vzdialenosť 13,53 mm
Zaostrenie manuálne

PRIPOJITEĽNOSŤ
Prípojky USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, Vstup HDMI, Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, 

Bluetooth
Pripojenie telefónu Smart 
Phone

–

POKROČILÉ FUNKCIE
3D Nie
Farebné režimy 2D Dynamický, Prirodzený, Kino, Jasné kino
Vlastnosti Android TV, Vstavaný reproduktor, Horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníka, Okamžité 

pripojenie/odpojenie, Dlhá životnosť zdroja svetla, Quick Corner

VŠEOBECNE
Spotreba energie 172 Watt, 115 Watt (úsporný režim), 0,4 Watt (v režime spánku)
Rozptyl tepla 584,8 BTU/hour (max)
Rozmery produktu 210 x 230 x 92 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu 2,7 kg
Hladina hluku Normálny: 29 dB (A) - Hospodárny režim: 26 dB (A)
Reproduktory 5 Watt
Typ miestnosti/použitia Hranie hier, Domáce kino, Domáca kancelária, Domáce foto, Prenosné/tesné priestory, Šport, 

Streamovanie, Sledovanie televízie a prehrávanie videa
Umiestnenie Stôl, Podlaha
Farba Biela

INÉ
Záruka 60 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu alebo 12.000 h

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU V11H914240

Čiarový kód 8715946674674

Krajina pôvodu Filipíny

Veľkosť palety 6 Kus

EF-100W Android TV Edition

OBSAH DODÁVKY

Hlavné zariadenie
Elektrický kábel
Diaľkové ovládanie vrát. batérií
Stručná príručka
User guide
Android TV dongle

1.  Niektorí poskytovatelia obsahu vyžadujú predplatné.
2.  Pri nastavení sa riaďte pokynmi na obrazovke.
3.  Prenášanie je optimalizované iba pre vybrané služby.
Kvalita streamovania pre iný obsah sa môže líšiť.
Podporované operačné systémy a zariadenia: Android 2.3 a
novší, iOS® 7 a novší, Windows ® 7 a novší, Mac OS® 10.7 a
novší a Chrome OS (verzia 38 alebo novšia). Google, Android
a Android TV sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
4.  Stanovené na základe pozerania videa trvajúceho päť
hodín každý deň pomocou projektora v úspornom režime.

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných
vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

EPSON EUROPE B.V. 
Telefon: +420 548 427 811 
Fax: +420 548 427 816 
Infoline: 0850 111 429 
Technical Hotline: +421 232 786 682 
www.epson.sk

Organizační složka 
Slavíčkova 1a 
638 00 Brno 
Česká republika


