ADATLAP

EH-LS100

Első lézer fényforrással működő 3LCD házimozi projektorunk, amely
Full HD felbontással és szuperközeli optikával (UST) akár 130 hüvelyk
(330 cm) méretű képet vetít minimális távolságról.
Nagyképernyős szórakozás anélkül, hogy otthona stílusán változtatnia kellene. Míg
egy falra szerelt TV mindig szem előtt van, a kivetített kép azonnal eltüntethető. Az
ultrarövid vetítési távolságú lézerprojektor a vetítési felület közelében helyezhető el,
gyorsan üzembe helyezhető, és nagyszerű képminőséget garantál világos szobában
is. Hosszú élettartamú lézer fényforrásának és a kiterjesztett garanciának
köszönhetően pedig kiemelkedő ár-érték arányt biztosít.
Vége a nagy fekete dobozok korszakának
A nagy fekete TV képernyők mindig jelen vannak. De a vetített kép egy
gombnyomással eltüntethető. Felejtse el a tolakodó képernyőket és a kusza kábeleket;
válassza az EH-LS100 projektort, hogy otthona megőrizze a meghittséget, miközben
bármikor élvezheti kedvenc műsorait. Filmek, sportesemények és játékok: otthona
olyan többfunkciós térré válik, amelyben a nagyképernyős élmény valóban átélhető.
Stresszmentes telepítés
Az ultrarövid vetítési távolságú lézerprojektor a vetítési felülethez nagyon közel
helyezhető el, miközben akár 130 hüvelyk átmérőjű kép vetítésére is képes. DVD
lejátszókhoz, játékkonzolokhoz és egyéb készülékekhez csatlakoztatható, három HDMI
bemenetén keresztül (az egyik MHL kompatibilis). Az iProjection alkalmazással pedig a
projektor könnyen vezérelhető.
Egyedülálló képminőség
Élvezze a 3LCD technológia által biztosított élénk és életszerű képeket, hiszen ez a
4000 lumen fényerejű projektor egyformán erős fehér- és színesfény kibocsátásra
(CLO) képes. Fényereje akár háromszorosa az egychipes DLP projektorokénak1, és a
2 500 000:1 kontrasztaránynak köszönhetően részletgazdag sötét jelenetek és mély
fekete jellemzik. A Detail Enhancement technológia segítségével a képek élesebbek és
egyenletesebbek.
Nézze kedvenc tartalmát a következő 10 évben2
Dőljön hátra, és élvezze a filmeket, játékokat és a különböző műsorokat a következő
10 évben2 – köszönhetően a projektor hosszú élettartamú lézer fényforrásának. A
projektor a problémamentes használat érdekében öt év garanciával rendelkezik3.

LÉNYEGES JELLEMZŐK
Ultrarövid vetítési távolságú
lézerprojektor
A vetítési felülethez közel elhelyezhető, és
akár 130 hüvelyk (330 cm) méretű képet vetít
Élvezze a nagy képernyő által nyújtott
élményt
Vetítse ki nagy méretben kedvenc filmjeit,
játékait és sporteseményeit otthon
Könnyen hozzáférhető tartalom
Három HDMI bemenet DVD-lejátszókhoz,
játékkonzolokhoz és más készülékekhez
Élénk színek
Egyformán erős fehér- és színesfény
kibocsátás
Hosszú élettartamú lézer fényforrás
Nézze kedvenc műsorait a következő 10
évben2

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI
NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Képalkotási eljárás

3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek

LCD panel

0,67 hüvelyk ezzel: MLA (D10)

KÉP
Színesfény kibocsátás

4.000 Lumen- 2.800 Lumen (gazdaságos)

Fehérfény kibocsátás

4.000 Lumen - 2.800 Lumen (gazdaságos)

Felbontás

Full HD, 1920 x 1200, 16:10

Kontrasztarány

2.500.000 : 1

Keystone-korrekció

Manuális függőleges: ± 3 °, Manuális vízszintes ± 3 °

Színreprodukció

Akár 1,07 milliárd szín

Nagy felbontás

Full HD

Képarány

16:10

Fényforrás

Lézer

Fényforrás

20.000 Óra Durability High, 30.000 Óra Durability Eco

Videoszerkesztés

10 Bit

2D függőleges képfrissítési

192 Hz - 240 Hz

frekvencia
OPTIKA
Vetítési arány

0,27 - 0,37:1

Zoom

Digital, Factor: 1,35

Vetítési méret

70 hüvelyk - 130 hüvelyk

Vetítési távolság wide/tele

0,41 m - 0,78 m ( 90 hüvelyk képernyő)

Gyújtótávolság

4,2 mm

Fókusz

Kézi

CSATLAKOZÓK
USB kijelző funkció

2 az 1-ben: kép / egér

Csatlakozók

A típusú USB 2.0 (2x), B típusú USB 2.0, RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T),
Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (opcionális), VGA be, VGA ki, HDMI be (3x), Kompozit ki,
MHL, Sztereó minidugasz audio kimenet, Sztereó minidugasz audio bemenet (2x)

Okostelefon-csatlakoztatás

Ad-hoc / Infrastruktúra

SPECIÁLIS FUNKCIÓK
2D színmódok

Dinamikus, Mozi, Bright Cinema

Jellemzők

Beépített hangszóró, Digitális zoom, Azonnali be/ki, JPEG-nézegető, Hosszú fényforrásélettartam, PC nélkül, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható, iProjection alkalmazás

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás

423 Watt, 332 Watt (gazdaságos), 0,5 Watt (készenléti üzemmódban), On mode power
consumption as defined in JBMS-84 342 Watt

Termék méretei

494 x 437 x 188 mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly

11 kg

Zajszint

Normál: 39 dB (A) - Gazdaságos: 30 dB (A)

Hangszóró

16 Watt

Színes

Fekete

EGYÉB
Garancia

60 hónap Bevitel vagy 12.000 o

EH-LS100
A DOBOZ TARTALMA
Nyomtató
Távvezérlő elemekkel
Tápkábel
CD útmutató
Rövid beüzemelési útmutató
Garancia dokumentumok

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EH-LS100

Air Filter - ELPAF43
V13H134A43
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK
SKU

V11H879540

Vonalkód

8715946640563

Méretek egyedi csomagolás

575 x 650 x 255 mm

Doboz súlya

14,62 kg

Származási ország

Kína

Palettaméret

16 db (2 x 8)
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A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. A korszerű egychipes DLP üzleti és oktatási
projektorokkal összehasonlítva a 2011. július és 2012. június
közötti NPD-adatok alapján. A szín fényerejét (színesfény
kibocsátás) az IDMS 15.4 szabványnak megfelelően mérték. A
színek fényereje a használati körülményektől függően
változhat.
2. A számítás alapja: naponta öt órányi tartalom
megtekintése Gazdaságos módba állított projektorral
3. Öt év vagy 12 000 óra garancia, amelyik előbb
bekövetkezik.

