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Ezt a divatos, kompakt kialakítású és hordozható lézerprojektort csak 
csatlakoztatnia kell, és indulhat a vetítés. Merüljön el a szuper nagy 
méretű szórakoztatásban a beépített Miracast segítségével. 

A kompakt és könnyű EF-11 könnyen hordozható a helyiségek között. Ez a kompakt, 
lézeres TV projektor, az új EpiqVision Mini termékcsalád része, azonnal és szinte 
bármilyen felületen megjeleníti a képet. A beépített Miracast segítségével a telefon, 
streamelési eszköz, laptop, játékkonzol és egyéb eszközök tartalmát is képes 
megjeleníteni. A trapézkorrekció segítségével gyorsan és egyszerűen beállítható, a 
lézer fényforrás technológiának köszönhetően pedig évekig élvezheti a szórakoztatást.

Stílusos, mini lézerprojektor
Az EF-11 leghosszabb éle mindössze 18 cm, és csupán 1,2 kg a súlya. Szinte 
bármilyen felületre kivetíthető képernyővel vagy anélkül. Az elegáns, lekerekített sarkok 
és a minimalista gombok miatt nem bánja majd, ha mások is látják a kijelzőt.

A nagyobb jobb
A lenyűgöző, 150 hüvelykes kijelzővel bármikor megteremtheti a nagy képernyős 
élményt. Az Epson egyformán magas fehér- és színesfény kibocsátásával a képek 
tiszták, élesek, a tartalom pedig életre kel.

Egyszerű telepítés
Úgy gondoljuk, hogy egy otthoni projektor használata nem lehet bonyolultabb egy TV 
használatánál. Éppen ezért a projektor által vetített kép gyorsan és problémamentesen 
beállítható az olyan funkcióknak köszönhetően, mint például a trapézkorrekció. A 
beépített Miracast és a HDMI-port révén a szórakoztató tartalomhoz is rendkívül 
könnyű hozzáférnie – csatlakoztathat DVD-lejátszót, játékkonzolt és más eszközöket 
is. 

Hosszú távú megoldás
A tartós lézer fényforrás alacsonyabb energiafogyasztást biztosít, és akár 10 éven át¹ 
is élvezheti az otthoni szórakozást.

Kiváló minőségű, éles kép
Ez a nagy teljesítményű, mégis kedvező áron kapható mini lézerprojektor kivételesen 
színes és részletgazdag képet vetít. A 2 500 000:1 kontrasztarány jól látható sötét 
részeket és gazdag fekete árnyalatokat eredményez. Az Epson 3LCD technológiája 
akár háromszor élénkebb színeket is lehetővé tesz, mint a hasonló 1 chipes DLP 
projektorok² esetében. 

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Hordozható és elegáns
Kompakt és könnyű kialakítás, az EpiqVision 
Mini termékcsalád része
Nagy képernyős élmény
A tartalom lenyűgöző, 150 hüvelykes 
méretben is kivetíthető
Hosszú távú megoldás
Élvezze az akár 10 évre elegendő 
szórakozást¹
Egyszerű beállítás és tartalomelérés
Streameljen a beépített Miracast 
segítségével, vagy használja a HDMI-portot
Lenyűgöző, éles kivetítés
Szinte bármilyen felületre vetíthető



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Képalkotási eljárás 3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel 0,62 hüvelyk ezzel: MLA (D10)

KÉP
Színesfény kibocsátás 1.000 Lumen- 500 Lumen (gazdaságos)
Fehérfény kibocsátás 1.000 Lumen - 500 Lumen (gazdaságos)
Felbontás Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Kontrasztarány 2.500.000 : 1
Keystone-korrekció Auto függőleges: ± 34 °, Manuális vízszintes ± 40 °
Színreprodukció 16,77 millió szín
Nagy felbontás Full HD
Képarány 16:9
Fényforrás Lézer
Videoszerkesztés 10 Bit
2D függőleges képfrissítési 
frekvencia

192 Hz - 240 Hz

OPTIKA
Vetítési arány 1,00 - 1,00:1
Vetítési méret 30 hüvelyk - 150 hüvelyk
Vetítési távolság wide/tele 1,33 m ( 60 hüvelyk képernyő
Gyújtótávolság 13,9 mm
Fókusz Kézi

CSATLAKOZÓK
Csatlakozók A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, HDMI 1.4, Miracast, Sztereó minidugasz audio kimenet
Okostelefon-csatlakoztatás n. a.

SPECIÁLIS FUNKCIÓK
3D Nem
2D színmódok Dinamikus, Természetes, Mozi, Bright Cinema, Vivid
Jellemzők Beépített hangszóró, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, Azonnali be/ki, Hosszú fényforrás-

élettartam, Quick Corner, Képernyőtükrözés

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás 102 Watt, 73 Watt (gazdaságos), 0,5 Watt (készenléti üzemmódban)
Hőelnyelés 347 BTU/hour (max)
Termék méretei 175 x 175 x 65 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 1,2 kg
Zajszint Normál: 27 dB (A) - Gazdaságos: 22 dB (A)
Hangszóró 2 Watt
Szoba/Alkalmazás típusa Játékok, Házimozi, Otthoni iroda, Otthoni fotózás, Hordozható/Összecsukható, Együttműködési 

terület/Osztályterem, Sportok, Streamek, Tévé és sorozatok
Elhelyezés Asztali készülékek, Padló
Színes Fekete

EGYÉB
Garancia 60 hónap Bevitel vagy 12.000 o

EF-11

A DOBOZ TARTALMA

Rövid beüzemelési útmutató
Távvezérlő elemekkel
Tápkábel
Nyomtató
User guide
Mount plate



LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU V11HA23040

Vonalkód 8715946689005

Származási ország Fülöp-szigetek

EF-11

1.  Napi átlagosan ötórás tartalomfogyasztás alapján,
energiatakarékos ECO módba állított lámpával.
2.  A színek fényerejét (színesfény kibocsátás) a
legnagyobb fényerejű üzemmódban, egy külső laboratóriumban,
az IDMS 15.4 szabványnak megfelelően mérték. A színes
fényerő a használati körülményektől függően változhat. A
legnépszerűbb Epson 3LCD projektorok a legnépszerűbb 1
chipes DLP projektorokkal összehasonlítva a 2017 májusa és
2018 áprilisa közötti NPD-adatok alapján. További
információért látogasson el a www.epson.hu/clo oldalra.

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


