Projektory pro domácí zábavu

Zapojte se
přímo do děje

Pokročilé a jedinečně
inovativní produkty
Naše projektory používají mnoho pokrokových funkcí a technologií, jež jsou zárukou skutečně
strhujících a poutavých zážitků z domácího kina.

Na velikosti obrazu záleží
300”

Příprava té správné atmosféry
40–80palcový
televizor LED

Domácí projektory Epson promění váš domov v centrum dění.
Ať už sledujete oblíbené sporty nebo klasický film, streamujete
videa, nebo hrajete nejnovější hru, zapomeňte na každodenní
všednost a získejte skutečně nezapomenutelný zážitek díky
promítanému obrazu v nadživotní velikosti. Zaujmete každého,
stačí pozvat rodinu i přátele, aby tyto nevšední okamžiky
prožili s vámi.

Flexibilní instalace
Pokaždé dokonalý obraz
Jsme přesvědčeni, že by instalace projektoru měla být jednoduchá.
Proto naše projektory můžete umístit prakticky kamkoli. Nastavení
přesného obrazu provedete během několika vteřin. Díky optickému
zoomu, možnosti vertikálního a horizontálního posunu objektivu1
a funkci korekce lichoběžníkového zkreslení bezesporu zjistíte, že
je instalace našich projektorů rychlá i snadná. Můžete si vychutnat
100palcový (254cm) širokoúhlý obraz již ze vzdálenosti tří metrů od
jakékoli čisté stěny či projekční plochy.

Vysoce jasné barvy ve 3D
Lepší a jasnější zážitky ve 3D
Technologie vylepšené svítivosti znamená, že 3D obsah je mnohem
jasnější než u mnoha 3D Full HD projektorů pro domácí kino.
Důvodem je, že všechny 3D brýle s aktivní clonou většinou snižují
jas, protože „přepínají“ obraz mezi levým a pravým okem. Ale my
jsme rychlost tohoto přepínání zdvojnásobili, čímž jsme výrazně
snížili ztrátu jasu, a proto vám nyní můžeme nabídnout lepší,
jasnější a uspokojivější 3D zážitky.
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Technologie Super Resolution a dokonalejší detaily
Vždy ostrý a čistý obraz
Díky technologii Epson Super Resolution si můžete vychutnat
ostrý a čistý obraz bez ohledu na to, jaký obsah právě sledujete.
Tato technologie minimalizuje rozostření způsobené přiblížením
a zvětšením. Pomocí důmyslné metody zaostří každý snímek
filmu a každé DVD či obsah ve standardním rozlišení promění
v realistickou podívanou.

Bez technologie Super Resolution

S technologií Super Resolution

Vynikající dynamický kontrast
Čistý obraz za všech světelných podmínek

Projektor s nižším
kontrastním poměrem

ŘADA EH-TW6700

Světelné podmínky se mohou během filmu často měnit, proto
je důležité, aby si váš projektor poradil s proměnlivými úrovněmi
kontrastu, a neustále tak zaručoval obraz té nejvyšší kvality.
Naše projektory pro domácí zábavu tedy nabízejí vysokou úroveň
dynamického kontrastu – poměr až 70 000 : 1. Naše vysoce
efektivní funkce automatické clony spolu s technologií C2fine zajišťují
optimální jas a kontrast v každé scéně, světlé i tmavé, díky čemuž
obraz v kvalitě Full HD skutečně vynikne.

Interpolace snímku (2D/3D)
Plynulejší akční scény s jasným a živým obrazem
v rozlišení Full HD
Technologie interpolace snímků zvyšuje plynulost obrazu a omezuje
rozmazání ve scénách s rychlým pohybem tím, že mezi stávající
snímky vkládá nové. Takto je rozmazání obrazu potlačeno
a pohyblivé scény působí mnohem plynuleji a ostřeji.

Připojení MHL™2
Promítejte obsah svého chytrého telefonu a tabletu
v nadživotní velikosti
Prezentujte obsah z chytrého telefonu či tabletu na velkém plátně
pomocí připojení MHL (Mobile High-Definition Link). Stačí připojit
chytré zařízení kompatibilní s rozhraním MHL a můžete snadno
promítat video, obrázky či hry. Připojené zařízení můžete současně
taky nabíjet. Pomocí praktického dálkového ovladače projektoru
můžete určovat, který obsah z kompatibilních zařízení se má promítat,
takže máte neustále vše pod kontrolou.
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Zážitek z velké projekční
plochy u vás doma
Ať jste milovníci filmů, vášniví hráči nebo sportovní fanoušci,
naši nejnovější řadu projektorů pro domácí kino s vysokým
rozlišením si jednoduše zamilujete. Naše projektory používají
pokrokové technologie, díky nimž jsou promítané filmy jasnější
a živější, videohry rychlejší a plynulejší a sportovní projekce
více vzrušující a poutavější. Nabízíme produkty vyhovující
všem potřebám, vybavené spoustou pokrokových funkcí.

EH-TW6700/EH-TW6700W
V + 24 %

V - 24 %
V
V-4%

V+4%

S + 60 %
S+9%

S

S-9%
S - 60 %

2D a 3D technologie s rozlišením Full HD 1080p
Barevný světelný výstup 3 000 lumenů pro jasný obraz
Kontrastní poměr 70 000 : 1 zaručující hluboké
odstíny černé
Připojení WirelessHD3 umožňuje sledování Full HD
filmů v 3D bez překážejících kabelů (pouze model
EH-TW6700W)
Vylepšená technologie Super Resolution v režimech
2D a 3D
Rozšířený vertikální a horizontální posun objektivu
5 barevných režimů ve 2D a dva ve 3D
Díky dlouhé životnosti lampy můžete sledovat filmy na
velké projekční ploše každý den po dobu celých 7 let5

3D zážitek z domácího kina
v rozlišení Full HD
Tyto výhodné projektory vám umožní užít si váš oblíbený 2D a 3D
obsah naplno a poskytují vám chytré funkce, jaké obvykle najdete
u dražších modelů. Projektor EH-TW6700/EH-TW6700W promítá
špičkový obraz v rozlišení 1080p Full HD. Nabízí vysoký kontrastní
poměr zajišťující hluboké odstíny černé a vylepšenou technologii
Super Resolution v režimu 2D i 3D. Díky širokému posunu
objektivu, optickému zoomu a dvěma připojením HDMI je jeho
nastavení v libovolné místnosti naprosto snadné.
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Lewis Hamilton, závodník stáje MERCEDES AMG PETRONAS Formule 1TM

Jasnější a živější projekce
Samotný bílý jas nezaručí, že budou promítané barvy realistické.
Proto technologie 3LCD, kterou se mohou pochlubit projektory Epson,
zaručuje stejně vysoký bílý i barevný světelný výstup.
Zatímco ostatní výrobci se domnívají, že mohou zlepšit kvalitu obrazu
svých projektorů pouhým zvýšením jasu bílého světelného výstupu,
společnost Epson u svých výrobků kombinuje jas a reálné barvy, aby
vytvořila živý a věrný obraz. Proč se spokojit s nevýraznou a vybledlou
projekční plochou bez života? S projektory Epson, které nabízejí
hodnotu barevného světelného výstupu odpovídající hodnotě bílého
světelného výstupu, získáte živý a věrný obraz.
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Cenově dostupné domácí
kino ve vysoké kvalitě
Ideální projektor pro milovníky filmů, hráče a sportovní fanoušky, kteří chtějí sledovat obsah ve Full
HD na velké obrazovce z pohodlí svého domova. Tento projektor se může chlubit funkcemi, jimiž
jsou zpravidla vybaveny modely nejvyšší třídy, a nabízí 2D a 3D zobrazení ve vysokém rozlišení,
snadnou instalaci i použití.

EH-TW5350
2D a 3D technologie s rozlišením Full HD 1080p
Barevný světelný výstup 2 200 lumenů pro jasný obraz
Kontrastní poměr 35 000 : 1 zaručující hluboké odstíny černé
Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení +/−30°
pro snadné nastavení
Ostřejší a plynulejší rychlá akce a více detailů díky interpolaci
snímků a vylepšení obrazu
Připojení Miracast4 pro přenos obsahu z chytrého telefonu a tabletu
Díky dlouhé životnosti lampy můžete sledovat filmy na velké
projekční ploše každý den po dobu celých 11 let5

EH-TW5300/EH-TW5210
2D a 3D technologie s rozlišením Full HD 1080p
Barevný světelný výstup 2 200 lumenů pro jasný obraz
Kontrastní poměr 35 000 : 1 / 30 000 : 1 zaručující hluboké odstíny černé
Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení +/−30°
pro snadné nastavení
Ostřejší a plynulejší rychlá akce a více detailů díky interpolaci
snímků a vylepšení obrazu
Velikost projekční plochy až 300 palců
Díky dlouhé životnosti lampy můžete sledovat filmy na
velké projekční ploše každý den po dobu celých 11 let5
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Zlepšete rovnováhu svého profesního
a osobního života
EB-U04

Zábava až na 15 let5
Lampy mají životnost až 10 000 hodin. Díky tomu zaručují
každodenní sledování filmů po dobu 15 let bez nutnosti výměny
těchto součástí. Díky spolehlivosti produktů společnosti Epson si
můžete být jisti, že nepromeškáte ani minutu oblíbeného filmu nebo
programu.

Hlavní vlastnosti
Sledujte jasný a živý obraz v rozlišení Full HD
dokonce i v jasném prostředí
Barevný světelný výstup 3 000 lumenů pro
jasný obraz
Vychutnejte si jasné detaily stínů a hluboké
odstíny černé s kontrastním poměrem až
15 000 : 1
Flexibilní polohování a automatická
vertikální a manuální horizontální korekce
lichoběžníkového zkreslení
Volitelné bezdrátové připojení pro snadné
připojení vašich zařízení s rozhraním Wi-Fi6
Připojte dvě digitální zařízení, jako je přehrávač
disků Blu-Ray či herní konzole, a rychle
přepínejte zobrazovaný obsah nebo na
projekční ploše zobrazte obě zařízení.
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Jasný a živý obraz
V jejich výbavě najdete technologii 3LCD a řadu funkcí, které vám
pomohou naplno využít možnosti projekcí doma a v malých firmách.
Mezi ně patří rovnoměrně vysoký bílý a barevný světelný výstup
3 000 lumenů a barvy, které jsou třikrát jasnější7 než u standardních
jednočipových DLP projektorů.
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EB-S04

EB-W04

SVGA (800 x 600)
Barevný světelný výstup 3 000 lumenů
1,35násobný digitální zoom
Automatická vertikální korekce
lichoběžníkového zkreslení
Úsporné nastavení a automatické
stmívání lampy
Kompatibilní s bezdrátovým rozhraním6
Vestavěný 1W reproduktor
Životnost lampy v úsporném režimu
10 000 hodin

WXGA (1 280 × 800)
Barevný světelný výstup 3 000 lumenů
1,2násobný optický zoom
Automatická vertikální korekce
lichoběžníkového zkreslení
Úsporné nastavení a automatické
stmívání lampy
Kompatibilní s bezdrátovým rozhraním6
Vestavěný 1W reproduktor
Životnost lampy v úsporném režimu
10 000 hodin

„

Pokud budete každý den
sledovat film s průměrnou
délkou 1 hodina 45 minut,
znamená to, že si díky
dlouhé životnosti lampy
budete moci vychutnávat
své oblíbené snímky
následujících 15 let5

“

Třikrát vyšší jas
Tyto 3LCD projektory poskytují domácnostem a malým kancelářím
třikrát jasnější barvy7 než jednočipové DLP projektory a používají
k tomu rovnoměrně vysoký bílý a barevný světelný výstup až
3 200 lumenů. To znamená, že získáte jasný, ostrý a čistý obraz
bez nutnosti zatemnění místnosti.

EB-S31

EB-X31

EB-W31

SVGA (800 x 600)
Barevný světelný výstup 3 200 lumenů
1,35násobný digitální zoom
Automatická vertikální korekce
lichoběžníkového zkreslení
Úsporné nastavení a automatické
stmívání lampy
Kompatibilní s bezdrátovým rozhraním6
Vestavěný 2W reproduktor
Životnost lampy v úsporném režimu
10 000 hodin

XGA (1 024 × 768)
Barevný světelný výstup 3 200 lumenů
1,2násobný optický zoom
Automatická vertikální korekce
lichoběžníkového zkreslení
Úsporné nastavení a automatické
stmívání lampy
Kompatibilní s bezdrátovým rozhraním6
Vestavěný 2W reproduktor
Životnost lampy v úsporném režimu
10 000 hodin

WXGA (1 280 × 800)
Barevný světelný výstup 3 200 lumenů
1,2násobný optický zoom
Automatická vertikální korekce
lichoběžníkového zkreslení
Úsporné nastavení a automatické
stmívání lampy
Kompatibilní s bezdrátovým rozhraním6
Vestavěný 2W reproduktor
Životnost lampy v úsporném režimu
10 000 hodin
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Specifikace

EH-TW5210

EH-TW5300

EH-TW5350

EH-TW6700

EH-TW6700W

Full HD 1080p
(1 920 × 1 080)

Full HD 1080p
(1 920 × 1 080)

Full HD 1080p
(1 920 × 1 080)

Full HD 1080p
(1 920 × 1 080)

Full HD 1080p
(1 920 × 1 080)

Nativní poměr stran

16 : 9

16 : 9

16 : 9

16 : 9

16 : 9

Barevný světelný výstup
(v lumenech)

2 200

2 200

2 200

3 000

3 000

Kontrastní poměr

30 000 : 1

35 000 : 1

35 000 : 1

70 000 : 1

70 000 : 1

Projekční poměr

1,22–1,47:1

1,22–1,47:1

1,22–1,47:1

1,51–1,99:1

1,51–1,99:1

34–332

34–332

34–332

30–300

30–300

16,9–20,28

16,9–20,28

16,9–20,28

18,2–29,2

18,2–29,2

1,2násobný optický

1,2násobný optický

1,2násobný optický

1,6násobný optický

1,6násobný optický

Ruční +/−30
Ruční +/−30

Automatický +/−30
Ruční +/−30

Automatický +/−30
Ruční +/−30

Ruční +/−30
Ruční +/−30

Ruční +/−30
Ruční +/−30

-

-

-

Ruční +/−60
Ruční +/−24

Ruční +/−60
Ruční +/−24

5W

5W

5W

2 × 10W stereo

2 × 10W stereo

Vstup VGA,
kompozitní RCA,
2 × HDMI, MHL2
(přes HDMI 1), USB
typu A, USB typu B

Vstup VGA,
kompozitní RCA,
2 × HDMI, MHL2
(přes HDMI 1), USB
typu A, USB typu B

Vstup VGA,
kompozitní RCA,
2 × HDMI, MHL2
(přes HDMI 1), USB
typu A, USB typu B,
Miracast4

Vstup VGA, 2 ×
HDMI, MHL2 (přes
HDMI 2), USB
typu A, USB typu B,
výstup zvuku

Vstup VGA, 2 ×
HDMI, MHL2 (přes
HDMI 2), USB
typu A, USB typu B,
výstup zvuku

-

-

Vestavěné (Miracast4)

Volitelná jednotka6
bezdrátové sítě LAN

Volitelná jednotka6
bezdrátové sítě LAN

Aktivní 3D, obraz
v obraze, interpolace
snímků, technologie
Super Resolution,
zvýraznění detailů,
Quick Corner, převod
2D na 3D, úprava
hloubky 3D

Aktivní 3D, obraz
v obraze, interpolace
snímků, technologie
Super Resolution,
zvýraznění detailů,
Quick Corner,
převod 2D na 3D,
úprava hloubky 3D,
vysílač WirelessHD3
(5 × vstup HDMI
a 1 × MHL2, výstup
HDMI, nabíjení USB
a optický výstup
zvuku)

Rozlišení

Velikost projekční plochy
(v palcích)
Ohnisková vzdálenost
(mm)
Zoom
Korekce
lichoběžníkového
zkreslení (vertikální/
horizontální)
Posun objektivu
(vertikální/horizontální)
Výkon reproduktoru

Možnosti připojení

Rozhraní Wi-Fi/
připojení k síti

Funkce

Hlučnost (dB) (normální /
úsporný režim)
Hmotnost (kg)
Rozměry bez podstavce
(mm) (Š x V x H)
Příkon (W)
(normální / úsporný
režim)
Příkon v pohotovostním
režimu (při vypnuté
komunikaci)

Obsah balení

Záruka na projektor
Záruka na lampu
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Aktivní 3D,
interpolace snímku,
zvýraznění detailů,
4 barevné režimy,
převod 2D na 3D,
úprava hloubky 3D

Aktivní 3D,
interpolace snímku,
zvýraznění detailů,
4 barevné režimy,
převod 2D na 3D,
úprava hloubky 3D

Aktivní 3D,
interpolace snímku,
zvýraznění detailů,
4 barevné režimy,
převod 2D na 3D,
Miracast4, rozdělení
projekční plochy,
funkce QR kódů,
úprava 3D hloubky

37/27

37/27

37/27

32/24

32/24

2,9

2,9

3,1

6,9

7

297 × 114 × 245

297 × 114 × 245

297 × 114 × 245

410 × 157 × 304

410 × 157 × 304

291/224

291/224

291/224

364/279

364/279

0,28

0,28

0,28

0,4

0,4

Hlavní jednotka,
napájecí kabel,
dálkové ovládání
včetně baterií,
sada uživatelských
příruček, záruční list

Hlavní jednotka,
napájecí kabel,
dálkové ovládání
včetně baterií,
sada uživatelských
příruček, záruční list

Hlavní jednotka,
napájecí kabel,
dálkové ovládání
včetně baterií,
sada uživatelských
příruček, záruční list

Hlavní jednotka,
napájecí kabel,
dálkové ovládání
včetně baterií,
sada uživatelských
příruček, záruční list

Hlavní jednotka,
napájecí kabel,
dálkové ovládání
včetně baterií, vysílač
WirelessHD (napájecí
kabel, adaptér
střídavého proudu
a kryt konektoru),
sada uživatelských
příruček, záruční list

2 roky

2 roky

2 roky

2 roky

2 roky

36 měsíců9

36 měsíců9

36 měsíců9

36 měsíců9

36 měsíců9

EB-S04

EB-W04

EB-U04

EB-S31

EB-X31

EB-W31

SVGA
(800 × 600)

HD Ready
(1 280 × 800)

Full HD
(1 920 × 1 200)

SVGA
(800 × 600)

XGA
(1 024 × 768)

HD Ready
(1 280 × 800)

4:3

16 : 10

16 : 10

4:3

4:3

16 : 10

3 000

3 000

3 000

3 200

3 200

3 200

15 000 : 1

15 000 : 1

15 000 : 1

15 000 : 1

15 000 : 1

15 000 : 1

1,45–1,96:1

1,3–1,56:1

1,38–1,68:1

1,45–1,96:1

1,48–1,77:1

1,3–1,56:1

30–350

33–320

30–300

30–350

30–300

33–320

16,7

16,9–20,28

20,42–24,50

16,7

16,9–20,28

16,9–20,28

1,35násobný digitální

1,2násobný optický

1,2násobný optický

1,35násobný digitální

1,2násobný optický

1,2násobný optický

Automatický +/−30
Ruční +/−30

Automatický +/−30
Ruční +/−30

Automatický +/−30
Ruční +/−30

Automatický +/−30
Ruční +/−30

Automatický +/−30
Ruční +/−30

Automatický +/−30
Ruční +/−30

-

-

-

-

-

-

1W

1W

2W

2W

2W

2W

Vstup VGA,
kompozitní RCA,
S-Video, USB typu B,
USB typu A, HDMI

Vstup VGA,
kompozitní RCA,
S-Video, USB typu B,
USB typu A, HDMI

Vstup VGA,
kompozitní RCA, USB
typu B, USB typu A, 2
× HDMI, MHL2

Vstup VGA,
kompozitní RCA,
S-Video, USB typu B,
USB typu A, HDMI

Vstup VGA,
kompozitní RCA,
S-Video, USB typu B,
USB typu A, HDMI

Vstup VGA,
kompozitní RCA,
S-Video, USB typu B,
USB typu A, HDMI,
MHL2

Volitelná jednotka6
bezdrátové sítě LAN

Volitelná jednotka6
bezdrátové sítě LAN

Volitelná jednotka6
bezdrátové sítě LAN

Volitelná jednotka6
bezdrátové sítě LAN

Volitelná jednotka6
bezdrátové sítě LAN

Volitelná jednotka6
bezdrátové sítě LAN

Kryt dočasného
vypnutí zvuku
a obrazu, posuvný
ovládací prvek pro
horizontální korekci
lichoběžníkového
zkreslení, automatické
stmívání lampy,
rozdělení projekční
plochy, automatické
hledání zdroje, funkce
QR kódů

Kryt dočasného
vypnutí zvuku
a obrazu, posuvný
ovládací prvek pro
horizontální korekci
lichoběžníkového
zkreslení, automatické
stmívání lampy,
rozdělení projekční
plochy, automatické
hledání zdroje, funkce
QR kódů

Kryt dočasného
vypnutí zvuku
a obrazu, posuvný
ovládací prvek pro
horizontální korekci
lichoběžníkového
zkreslení, automatické
stmívání lampy,
rozdělení projekční
plochy, automatické
hledání zdroje, funkce
QR kódů

Kryt dočasného
vypnutí zvuku
a obrazu, posuvný
ovládací prvek pro
horizontální korekci
lichoběžníkového
zkreslení, automatické
stmívání lampy,
rozdělení projekční
plochy, automatické
hledání zdroje, funkce
QR kódů

Kryt dočasného
vypnutí zvuku
a obrazu, posuvný
ovládací prvek pro
horizontální korekci
lichoběžníkového
zkreslení, automatické
stmívání lampy,
rozdělení projekční
plochy, automatické
hledání zdroje, funkce
QR kódů

Kryt dočasného
vypnutí zvuku
a obrazu, posuvný
ovládací prvek pro
horizontální korekci
lichoběžníkového
zkreslení, automatické
stmívání lampy,
rozdělení projekční
plochy, automatické
hledání zdroje, funkce
QR kódů

37/28

37/28

37/28

37/28

37/28

37/28

2,4

2,4

2,6

2,4

2,4

2,4

297 × 77 × 234

297 × 77 × 234

297 × 77 × 244

297 × 77 × 234

297 × 77 × 234

297 × 77 × 234

227/207

227/207

227/207

227/207

227/207

227/207

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

0,26

Hlavní jednotka,
brašna, napájecí
kabel, kabel
k počítači, dálkové
ovládání včetně
baterií, sada
uživatelských
příruček, záruční list

Hlavní jednotka,
brašna, napájecí
kabel, kabel
k počítači, dálkové
ovládání včetně
baterií, sada
uživatelských
příruček, záruční list

Hlavní jednotka,
brašna, napájecí
kabel, kabel
k počítači, dálkové
ovládání včetně
baterií, sada
uživatelských
příruček, záruční list

Hlavní jednotka,
brašna, napájecí
kabel, kabel
k počítači, dálkové
ovládání včetně
baterií, sada
uživatelských
příruček, záruční list

Hlavní jednotka,
brašna, napájecí
kabel, kabel
k počítači, dálkové
ovládání včetně
baterií, sada
uživatelských
příruček, záruční list

Hlavní jednotka,
brašna, napájecí
kabel, kabel
k počítači, dálkové
ovládání včetně
baterií, sada
uživatelských
příruček, záruční list

2 roky

2 roky

2 roky

2 roky

2 roky

2 roky

12 měsíců10

12 měsíců10

12 měsíců10

12 měsíců10

12 měsíců10

12 měsíců10

11

Až

JASNĚJŠÍ
BARVY

s projektory Epson

11

8

1. Pouze u modelů EH-TW6700 a EH-TW6700W.
2. Kompatibilitu zařízení můžete zkontrolovat na adrese www.mhlconsortium.org. MHL, Mobile High-Definition Link a logo MHL jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti MHL, LLC.
3. Funkce WirelessHD je nabízena ve 28 členských zemích EU a také na Islandu, v Norsku, v Saudské Arábii, ve Švýcarsku, v Turecku a ve Spojených arabských
emirátech. Změna vyhrazena. Podrobné informace o dostupnosti na jednotlivých trzích si vyžádejte u místního zástupce společnosti Epson.
4. Funkce Miracast™ je k dispozici u vybraných zařízení s podporou systémů Android 4.2+ a Microsoft Windows 8.1+.
5. Na základě filmu o délce 105 minut, pokud je projektor v úsporném režimu.
6. Vyžaduje volitelnou bezdrátovou jednotku LAN
7. Barevný jas (barevný světelný výstup) měřený dle normy IDMS 15.4. Barevný jas se mění podle konkrétních podmínek používání. Špičkové projektory Epson 3LCD
pro firmy a vzdělávací instituce v porovnání s nejlepšími jednočipovými DLP projektory; vychází z údajů společnosti NPD získaných v období od června 2013 do
května 2014 a z dat společnosti PMA Research za 1. až 3. čtvrtletí roku 2013. Další informace najdete na internetových stránkách www.epson.eu/CLO.
8. Barevný jas (barevný světelný výstup) měřený dle normy IDMS 15.4. Barevný jas se mění podle konkrétních podmínek používání. Špičkové projektory Epson 3LCD
pro domácí zábavu (rozlišení 720p a 1080p) v porovnání s nejlepšími jednočipovými DLP projektory; vychází z údajů společnosti NPD získaných v období od června
2013 do května 2014. Další informace najdete na webových stránkách www.epson.eu/CLO.
9. 36 měsíců nebo 3 000 hodin (podle toho, co nastane dříve).
10. 12 měsíců nebo 1 000 hodin (podle toho, co nastane dříve)
11. Průzkum provedla společnost Future Source Consulting Limited za období 2001 až 2015.
Nabízené typy záruky nejsou dostupné ve všech zemích. Obraťte se na místního zástupce společnosti Epson.
Další informace získáte v místní pobočce společnosti Epson nebo na adrese www.epson.cz
EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technická podpora: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

