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Pomocou tohto projektora s veľmi krátkou projekčnou vzdialenosťou, 
rozlíšením 4K PRO-UHD a vysokým kontrastným pomerom dokážete 
vytvoriť obraz s veľkosťou od 65" do 130".

Užívajte si pôsobivú domácu zábavu s veľkým obrazom, bez toho aby ste narušili 
štýlovosť svojho domova čiernou obrazovkou zavesenú na stene. Projektor EH-
LS500W sa vyznačuje diskrétnym dizajnom, vysokou kvalitou obrazu a schopnosťou 
premietať na premietaciu plochu z veľmi krátkej vzdialenosti. Jeho nastavenie je 
jednoduché, vytvára vynikajúci obraz aj v osvetlených miestnostiach a jeho laserový 
zdroj svetla s dlhou životnosťou je zárukou vysokej úžitkovej hodnoty.

Zážitok z veľkej premietacej plochy
Sledujte obsah v rozlíšení 4K PRO-UHD1 s týmto štýlovým a cenovo dostupným 
projektorom. Môžete ho umiestniť veľmi blízko projekčnej plochy a napriek tomu vytvorí 
obraz s veľkosťou od 65" do 130". Môžete si vychutnávať obrovský obraz, vaša 
domácnosť však bude vyzerať stále rovnako.

Jednoduché nastavenie
Obsahuje funkciu plug-and-play a zo vstupu HDMI alebo z vášho obľúbeného 
streamovacieho zariadenia dokáže streamovať obsah v rozlíšení 4K. Tento projektor 
má tri vstupy HDMI, dva zabudované 10-wattové reproduktory a priestor na uloženie 
streamovacieho zariadenia v prednej krytej časti. Projektor je možné ovládať 
pribaleným diaľkovým ovládaním alebo pomocou aplikácie iProjection.

Vynikajúca kvalita obrazu
Vďaka vysokému jasu 4 000 lúmenov a neuveriteľnému kontrastnému pomeru 2 500 
000 : 1 dokáže tento projektor zobraziť živý, realistický obraz s prekreslenými detailmi v 
tieňoch a sýtymi odtieňmi čiernej farby. Tento projektor má trikrát vyšší jas ako 
jednočipové DLP projektory2. Vďaka technológii zvýraznenia detailov je obraz ostrejší 
a plynulejší, takže nezmeškáte ani chvíľku akcie.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

Laserový projektor s rozlíšením 4K PRO-
UHD1a veľmi krátkou projekčnou 
vzdialenosťou
Sledujte obsah v rozlíšení 4K s týmto 
štýlovým modelom umiestneným pred 
premietacou plochou
Filmy, zbierky a hranie hier
Podľa potreby si nastavte veľkosť obrazu na 
65" až 130"
Jednoduché používanie
Tri vstupy HDMI a priestor na streamovacie 
zariadenia
Jasné farby
Rovnako vysoký biely aj farebný svetelný 
výkon2

Pozerajte obsah každý deň počas 10 
rokov3
Laserový zdroj svetla s dlhou životnosťou až 
20 000 hodín v úspornom režime



ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA
Projekčná sústava Technológia 3LCD, Uzávierka s tekutými kryštálmi RGB
Displej LCD 0,62 palec s C2 Fine

OBRAZ
Svetlosť farieb 4.000 Lúmenov- 1.200 Lúmenov (úsporný režim)
Svetlosť bielej 4.000 Lúmenov - 1.200 Lúmenov (úsporný režim)
Rozlíšenie 4K PRO-UHD, 16:9
Kontrast 2.500.000 : 1
Lichobežníková korekcia Manuálne vertikálne: ± 3 °, Manuálne horizontálne ± 3 °
Farebná reprodukcia až 1,07 miliardy farieb
Vysoké rozlíšenie Vylepšenie 4K
Pomer strán obrazu 16:9

OPTIKA
Pomery strán projekcie 0,27 - 0,37:1
Priblíženie Digital, Factor: 1 - 1,35
Veľkosť projekcie 65 palce - 130 palce
Projekčná vzdialenosť 
širokouhlá/teleskopická

0,4 m - 0,82 m

Ohnisková vzdialenosť 3,9 mm
Zaostrenie manuálne

PRIPOJITEĽNOSŤ
Funkcia USB displeja 2 v 1: obraz/myš
Prípojky USB 1.1 typu A, USB 2.0 typu Mini-B, RS-232C, Bezdrôtová sieť LAN b/g/n (2,4 GHz) (voliteľné), 

Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, HDMI (HDCP 2.2) (3x)
Pripojenie telefónu Smart 
Phone

Infraštruktúra/ad hoc

POKROČILÉ FUNKCIE
3D Aktívny
Farebné režimy 2D Dynamický, Kino, Jasné kino
Farebné režimy 3D 3D dynamický, 3D kino
Vlastnosti Nastavenie 3D hĺbky, Vylepšenie 4K, Automatická lichobežníková korekcia, Vstavaný reproduktor, 

Digitálne priblíženie, Priame zapínanie a vypínanie, Interpolácia snímku, Režimy prehrávania, 
Domáca obrazovka, Horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníka, Dlhá životnosť zdroja svetla, 
Podpora bezdrôtovej siete LAN

VŠEOBECNE
Spotreba energie 366 Watt, 230 Watt (úsporný režim), 0,5 Watt (v režime spánku), On mode power consumption as 

defined in JBMS-84 293 Watt
Rozmery produktu 458 x 375 x 228 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu 9,3 kg
Hladina hluku Normálny: 37 dB (A) - Hospodárny režim: 23 dB (A)
Reproduktory 10 Watt, Stereo: Stereo
Typ miestnosti/použitia Hranie hier v rozlíšení 4K, Streamovanie v rozlíšení 4K, Hranie hier, Domáce kino, Domáce foto, 

Šport, Streamovanie, Sledovanie televízie a prehrávanie videa
Umiestnenie Stôl, Skrinka na TV
Farba Biela

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

EH-LS500W

OBSAH DODÁVKY

Manuálne – disk CD
Hlavné zariadenie
Elektrický kábel
Stručná príručka
Diaľkové ovládanie vrát. batérií
Záručný list



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU V11H922540

Čiarový kód 8715946674780

Krajina pôvodu Filipíny

EH-LS500W

1.  – Technológia vylepšenia obrazu 4K Enhancement posúva
jednotlivé pixely uhlopriečne tak, že výsledkom je
dvojnásobné rozlíšenie Full HD. V režime 3D premieta
projektor v rozlíšení Full HD.
2.  – Farebný jas (farebný svetelný výkon) v najjasnejšom
režime meraný v nezávislom laboratóriu podľa normy IDMS
15.4. Farebný jas sa bude líšiť podľa podmienok použitia.
Najpredávanejšie projektory Epson 3LCD v porovnaní s
najpredávanejšími jednočipovými projektormi DLP na základe
údajov z výskumu predaja NPD v období od mája 2017 do
apríla 2018.
3.  – Stanovené na základe sledovania obsahu počas piatich
hodín každý deň na projektore nastavenom na úsporný režim.

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


