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Élvezze a filmeket, sportközvetítéseket és játékokat nagy képernyőn 
ezzel a megfizethető, beépített Android TV™-vel rendelkező, 1080p-
es, kiváló minőségű házimozi-projektorral

A Full HD 1080p projektor játékfunkcióival az ön otthona lehet az események 
központja. Az Android TV™ segítségével könnyedén streamelheti és közvetítheti a 
szórakoztató tevékenységeket az okos és rugalmas megjelenítési megoldásra. Az éles 
képek, a mély feketék és a finom mozgás, valamint a nagyszerű csatlakoztathatóság, 
az egyszerű beállítás és igazítás révén ez a projektor tökéletes választás minden 
otthoni szórakozáshoz. 

Nagy képernyős élmény a játékfunkciókkal
Teremtsen nagyképernyős élményt ezzel a Full HD házimozi-projektorral, amely akár 
300 hüvelyk (762 cm) átmérőjű kép vetítésére is képes. A leghangulatosabb jeleneteket 
is teljes mértékben átélheti, hiszen a gazdag szürkeskála és a mély fekete 
megjelenítése mellett a sötét gamma emelésével növeli a fényerőt, és a képarányt 21:9-
re bővíti a még jobb játékélményért.

Egyszerű beállítás
A kompakt és könnyű kialakításnak köszönhetően az EH-TW5820 projektor könnyen 
mozgatható, továbbá a függőleges lencseshift, az 1,6x zoom és a trapézkorrekció 
problémamentes képbeállítást tesz lehetővé. A beépített Android TV és a 1.4 HDMI-
port segítségével egyszerű a szórakozás. A Bluetooth AptX segítségével 
csatlakoztathat hangprojektorhoz, Bluetooth-hangszóróhoz vagy fejhallgatóhoz. 

Élvezze az élénk és valósághű kép által nyújtott élményt
Nem véletlenül annyira híres az Epson 3LCD technológiája, hiszen egyformán magas 
fehér- és színesfény kibocsátást biztosít a kivételesen nagy fényerejű, mégis élénk 
színű képek vetítése érdekében. A Full HD 1080p projektor akár fényes nappaliban is 
2700 lumen fényerejű és 70 000:1 kontrasztaránnyal rendelkező képet vetít.

11 évre elegendő szórakozás²
Hosszú távú, problémamentes, szórakozáshoz ideális megoldást keres kedvező áron? 
Az EH-TW5820 projektorral a hosszú élettartamú fényforrásának köszönhetően akár 
11 éven át naponta megnézhet egy filmet².

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Élvezze a nagy képernyő által nyújtott 
élményt
Vetítse ki nagy méretben kedvenc filmjeit, 
játékait és sporteseményeit otthon
Könnyen beállítható
1,6x zoom, vízszintes és függőleges 
trapézkorrekció
Hosszú távú megoldás
11 évre elegendő szórakozás²
Csúcstechnológiás készülék kedvező 
áron
Használja ki a Full HD 1080p projektor által 
kínált lehetőségeket
Lenyűgöző, nagy fényerejű kép
Egyformán magas, 2700 lumenes fehér- és 
színesfény kibocsátás



EH-TW5820

A DOBOZ TARTALMA

Távvezérlő elemekkel
Tápkábel
Használati utasítás (CD)
Warranty card
Nyomtató



OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Screen (50" Desktop type) - ELPSC32
V12H002S32
Mobile X-Type Screen, 80" (16 : 9) - V12H002S21
V12H002S21
Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 prior models)
V13H010L97
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
Silk Screen ELPSC26
V12H002S26

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU V11HA11040

Vonalkód 8715946686677

Származási ország Fülöp-szigetek

EH-TW5820

1.  Android TV™ 
2.  A Google, a Google Play, a YouTube és az Android TV a
Google LLC bejegyzett védjegyei.
3.  
4.  A színek fényerejét (színesfény-kibocsátás) a legnagyobb
fényerejű üzemmódban külső laboratóriumában, az IDMS 15.4
szabványnak megfelelően mérték. A színes fényerő a használati
körülményektől függően változhat. A legnagyobb számban eladott
Epson 3LCD projektorok összemérve a legnagyobb számban eladott 1
chipes DLP projektorokkal, az NPD értékesítési adatai alapján, a
2017 májusától 2018 áprilisáig tartó időszakban.                
2) Napi átlagosan egy 1 óra 45 perces film megnézése alapján
úgy, hogy a lámpa gazdaságos módban van.
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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.

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház I. 
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
+36 (1) 577-9932 
www.epson.hu


