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S týmto cenovo dostupným a jednoducho použiteľným projektorom s 
rozlíšením 4K PRO-UHD1 si môžete doma vytvoriť veľkú projekčnú 
plochu, s ktorou si užijete filmy, športové prenosy a hranie hier.

Tento projektor s rozlíšením 4K PRO-UHD1 ponúka špičkové funkcie za dostupnú 
cenu. Čaká vás obraz v rozlíšení 4K s prvotriednou kvalitou a projekčná plocha s 
veľkosťou až 500". Nastavenie obrazu nevyžaduje veľkú námahu, pretože môžete 
využiť funkciu posunu objektívu, optické priblíženie a korekciu lichobežníkového 
skreslenia. Užite si obraz v rozlíšení 4K zo streamovacích zariadení, prehrávačov Blu-
ray, herných konzol a ďalších zariadení, ktoré môžete pripojiť prostredníctvom portov 
HDMI.

Prvotriedna kvalita obrazu s rozlíšením 4K PRO-UHD1
Vychutnajte si jasný a živý obraz s týmto cenovo dostupným projektorom s rozlíšením 
4K PRO-UHD1. Vďaka rovnako vysokému bielemu a farebnému svetelnému výkonu 
3000 lúmenov poskytuje vysoký jas a intenzívne farby. Vysoký kontrastný pomer 40 
000 : 1 zabezpečuje sýte odtiene čiernej farby a jasne prekreslené detaily tieňov. 
Funkcia interpolácie snímok zaisťuje ostrejší obraz v rýchlo sa pohybujúcich scénach.

Zážitok z veľkej projekčnej plochy
Nechajte sa pohltiť pútavú zábavou na veľkej projekčnej ploche u seba doma. Tento 
projektor dokáže vytvoriť projekčnú plochu s veľkosťou až 500", zobrazuje obraz 2D aj 
3D a pýši sa technológiou potlačenia okolitého hluku. Vďaka funkciám posunu 
objektívu, priblíženia a korekcie lichobežníkového skreslenia môžete mať obraz presne 
tam, kde ho chcete mať.

Inteligentné možnosti pripojenia
Pripojením streamovacieho zariadenia k zadnej časti projektora môžete jednoducho, 
bez nutnosti nastavenia a bez čakania začať s prehrávaním obsahu v rozlíšení 4K. 
Môžete tiež zobraziť obsah 4K z hernej konzoly, set-top boxu, prehrávače Blu-ray, 
tabletu či iného zariadenia prostredníctvom dvoch portov HDMI. Pomocou funkcie 
Bluetooth možno bezdrôtovo pripojiť zvukové sústavy.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE

Technológia 4K PRO-UHD1
na zaistenie ostrého a jasného obrazu
Sledovanie obrazu v natívnom rozlíšení 4K 
a vylepšenie obrazu s nižším rozlíšením než 
4K
Jednoduchá inštalácia a prístup k obsahu
Streamovanie obsahu po pripojení 
zariadenia k niektorému z dvoch portov 
HDMI
Vysoká kvalita a dostupná cena
Flexibilné funkcie zabezpečujúce kvalitu 4K 
za dostupnú cenu
Zážitok z veľkej projekčnej plochy
Najlepšie zážitky pri sledovaní filmov a 
športových prenosov a pri hraní hier
Jeden film denne počas nasledujúcich 7 
rokov2
Životnosť lampy 5 000 hodín v úspornom 
režime



ÚDAJE O PRODUKTE

TECHNIKA
Projekčná sústava Technológia 3LCD, Uzávierka s tekutými kryštálmi RGB
Displej LCD 0,61 palec s C2 Fine

OBRAZ
Svetlosť farieb 3.000 Lúmenov
Svetlosť bielej 3.000 Lúmenov
Rozlíšenie 4K PRO-UHD, 16:9
Kontrast 40.000 : 1
Žiarovka UHE, 250 Š, 3.500 h Životnosť, 5.000 h Životnosť (v režime šetrenia energiou)
Lichobežníková korekcia Manuálne vertikálne: ± 30 °, Manuálne horizontálne ± 30 °
Farebná reprodukcia až 1,07 miliardy farieb
Vysoké rozlíšenie Vylepšenie 4K
Pomer strán obrazu 16:9

OPTIKA
Pomery strán projekcie 1,32 - 2,15:1
Priblíženie Manual, Factor: 1 - 1,62
Posun šošoviek Manuálne - Vertikálne ± 60 %, horizontálne ± 24 %
Veľkosť projekcie 40 palce - 500 palce
Projekčná vzdialenosť 
širokouhlá/teleskopická

2,95 m - 4,77 m ( 100 palec obrazovka

Ohnisková vzdialenosť 18,2 mm - 29,2 mm
Zaostrenie manuálne

PRIPOJITEĽNOSŤ
Prípojky USB 2.0 typu A (2x), USB 2.0 typu Mini-B, Vstup HDMI (2x), Zvukový výstup – stereofónny 

minikonektor, Bluetooth
Pripojenie telefónu Smart 
Phone

Infraštruktúra/ad hoc

POKROČILÉ FUNKCIE
3D Aktívny
Farebné režimy 2D Dynamický, Prirodzený, Kino, Jasné kino
Vlastnosti Nastavenie 3D hĺbky, Vylepšenie 4K, Interpolácia snímku, Horizontálna a vertikálna korekcia 

lichobežníka, Quick Corner, Podpora bezdrôtovej siete LAN

VŠEOBECNE
Spotreba energie 368 Watt, 280 Watt (úsporný režim), 0,5 Watt (v režime spánku), On mode power consumption as 

defined in JBMS-84 323 Watt
Rozmery produktu 410 x 310 x 157 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)
Hmotnosť produktu 6,6 kg
Hladina hluku Normálny: 32 dB (A) - Hospodárny režim: 24 dB (A)
Typ miestnosti/použitia Hranie hier v rozlíšení 4K, Streamovanie v rozlíšení 4K, Domáce kino, Šport, Sledovanie televízie 

a prehrávanie videa
Umiestnenie Montáž na strop, Stôl
Farba Biela

INÉ
Záruka 24 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu, Žiarovka: 36 mesiace alebo 3.000 h

Je dostupné voliteľné rozšírenie záruky

EH-TW7000

OBSAH DODÁVKY

Hlavné zariadenie
Elektrický kábel
Diaľkové ovládanie vrát. batérií
Súbor používateľských príručiek



VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Air Filter - ELPAF39
V13H134A39
Lamp - ELPLP85
V13H010L85
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE

SKU V11H961040

Čiarový kód 8715946670867

Krajina pôvodu Filipíny

Veľkosť palety 2 Kus

EH-TW7000

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.  – Na základe každodenného sledovania filmu trvajúceho
priemerne 1 hodinu 45 minút a nastavenia lampy 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


