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Ezzel a divatos, hordozható lézerprojektorral bárhol és bármikor
kivetítheti kedvenc képeit, a streamelést segítő eszközök és a HDMIport segítségével pedig egyszerűen felnagyíthatja tartalmait.
A projektor letisztult és kifinomult megjelenése könnyedén elvonhatja a figyelmet a
fantasztikus funkciókészletről. Kompakt és könnyű, így gond nélkül viheti egyik
helyiségből a másikba, de akár utazásaira is elkíséri Önt. Még nappali fény mellett is
szinte azonnal megjeleníti a képet, abba az irányba, amerre szeretné. Vetítse ki
telefonján, streamelési eszközén, laptopján, játékkonzolján vagy más eszközén tárolt
tartalmait! A beállítás egyszerű, és az eszköz hosszú élettartamot kínál.
Kifinomult és letisztult dizájn
Divatos, fémes burkolat, elegánsan lekerekített sarkak és minimalista gombok: ezt a
projektort senki nem fogja elrejteni.
Nagyított tartalom
Ezzel a könnyű és kompakt projektorral bárhol létrehozhat egy lenyűgöző, 150
hüvelykes kijelzőt. A készülék könnyű, így gond nélkül viheti egyik helyiségből a
másikba, de akár utazásaira is elkíséri Önt. Ezenfelül oldalra fordítható, így bármilyen
irányba vetíthet vele: a falra, a mennyezetre vagy a padlóra egyaránt.
Élénk színek
A projektor még nappali fény mellett is garantálja a világos és élénk színű képeket, így
nem kell lekapcsolni a lámpát és elfüggönyözni az ablakot, sőt vászon használata sem
szükséges. Ez a lézer fényforrásnak és a 3LCD technológiának köszönhető.
Zökkenőmentes beállítás
Ha a távirányító segítségével megnyitja az üdvözlő útmutatót, Ön is látni fogja, hogy
milyen egyszerű a beállítás. A hangot a beépített hangszórók, a fejhallgató-csatlakozó,
de akár Bluetoothon keresztül csatlakoztatható hangsugárzók segítségével is
lejátszhatja.
Könnyen előkereshető és megjeleníthető tartalmak
A telefonon, táblagépen, DVD-lejátszón, játékkonzolon vagy laptopon tárolt tartalmak
eléréséhez elég bedugni a kábelt a HDMI-portba. A streamelés is gyerekjáték, hiszen
az eszköz hátsó részéhez Amazon Fire TV, Google Chromecast és Roku eszközök
egyaránt csatlakoztathatók.
Nézze kedvenc tartalmait akár 10 éven át!1
A projektor hosszú élettartamú lézer fényforrással készült, így akár 10 évig is élvezheti
kedvenc tartalmait,1 mindezt karbantartás nélkül.

LÉNYEGES JELLEMZŐK
Hordozható és elegáns
Kompakt és könnyű kialakítás divatos fémes
burkolattal
Bármilyen irányba vetíthető, nagyítható
tartalmak
150 hüvelykes kijelző a falon vagy a
mennyezeten
Hosszú élettartamú lézer fényforrás
Nézze kedvenc műsorait a következő 10
évben1
Egyszerű beállítás és tartalomelérés
Streamelje tartalmait: csatlakoztassa a
kívánt eszközt hátul, vagy használja a HDMIportot
Normál nappali fényben is használható
Nem kell lekapcsolni a villanyt, behúzni a
függönyt, sőt vászon használatára sincs
szükség

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI
NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Képalkotási eljárás

3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek

LCD panel

0,59 hüvelyk ezzel: C2 Fine

KÉP
Kontrasztarány

2.500.000 : 1

Keystone-korrekció

Auto függőleges: ± 45 °, Manuális vízszintes ± 40 °

Színreprodukció

akár 1,07 milliárd szín

Nagy felbontás

HD ready

Képarány

16:10

Fényforrás

Lézer

Videoszerkesztés

10 Bit

2D függőleges képfrissítési

100 Hz - 120 Hz

frekvencia
OPTIKA
Vetítési arány

1,04 - 1,40:1

Zoom

Digital, Factor: 1,35

Vetítési méret

30 hüvelyk - 150 hüvelyk

Vetítési távolság wide/tele

1,34 m - 1,81 m ( 60 hüvelyk képernyő

Gyújtótávolság

13,53 mm

Fókusz

Kézi

Objektív

Optikai

Az objektív F értéke

1,58

CSATLAKOZÓK
Csatlakozók

A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, HDMI be, Sztereó minidugasz audio kimenet, Bluetooth

Okostelefon-csatlakoztatás

n. a.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK
3D

Nem

2D színmódok

Dinamikus, Természetes, Mozi, Bright Cinema

Jellemzők

Beépített hangszóró, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, Azonnali be/ki, Hosszú fényforrásélettartam, Quick Corner

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás

172 Watt, 115 Watt (gazdaságos), 0,4 Watt (készenléti üzemmódban)

Hőelnyelés

584,8 BTU/hour (max)

Termék méretei

210 x 230 x 92 mm (szélesség x mélység x magasság)

Súly

2,7 kg

Zajszint

Normál: 29 dB (A) - Gazdaságos: 26 dB (A)

Hangszóró

5 Watt

Szoba/Alkalmazás típusa

Játékok, Házimozi, Otthoni iroda, Otthoni fotózás, Hordozható/Összecsukható, Sportok, Streamek,
Tévé és sorozatok

Elhelyezés

Asztali készülékek, Padló

Színes

Fekete

EGYÉB
Garancia

60 hónap Bevitel vagy 12.000 o

EF-100B
A DOBOZ TARTALMA
Nyomtató
Tápkábel
Távvezérlő elemekkel
Rövid beüzemelési útmutató
User guide

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EF-100B

Air Filter - ELPAF57 - EF-100 series
V13H134A57

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK
SKU

V11H914140

Vonalkód

8715946668505

Származási ország

Fülöp-szigetek

Palettaméret

6 db
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Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu
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1. Napi átlagosan ötórás tartalomfogyasztás alapján,
gazdaságos módba állított lámpával.

