
EH-TW7000
FIŞĂ TEHNICĂ

Creaţi acasă o experienţă cinematografică pentru filme, sporturi şi 
jocuri, cu acest proiector PRO-UHD 4K1 accesibil şi uşor de folosit.

Acest proiector PRO-UHD 4K1 oferă funcţii avansate, la un preţ accesibil. Vă puteţi 
bucura de cel mai recent conţinut 4K, la o calitate superioară a imaginii şi cu o imagine 
de până la 500". Alinierea imaginii se face fără efort, folosind deplasarea lentilei, zoom-
ul optic şi corecţia trapezului. Bucuraţi-vă de conţinut 4K şi conectaţi dispozitivele de 
redare, playerele Blu-ray, consolele de jocuri şi multe altele cu ajutorul porturilor HDMI.

PRO-UHD 4K1pentru calitate superioară a imaginii
Experimentaţi culori luminoase şi vii cu acest proiector PRO-UHD 4K1. Oferind o 
luminozitate pe alb de 3.000 de lumeni, la fel de ridicată precum cea pe culoare, 
proiecţia are o luminozitate ridicată şi culori intense. Raportul înalt de contrast de 
40,000:1 oferă nuanţe intense de negru şi umbre bine definite, în timp ce interpolarea 
cadrelor oferă imagini mai clare în scenele de acţiune.

Experienţă cinematografică
Cufundaţi-vă în divertismentul de acasă cu o experienţă cinematografică captivantă. 
Acest proiector poate afişa o imagine de până la 500", poate reda conţinut 2D şi 3D şi 
dispune de tehnologie de anulare a zgomotelor. Deplasarea lentilei, zoom-ul şi corecţia 
trapezului garantează că imaginea se află exact acolo unde doriţi.

Soluţii inteligente de conectivitate
Conectaţi şi redaţi conţinut 4K prin simpla introducere a unui dispozitiv de redare în 
spatele proiectorului, astfel încât acesta să pornească extrem de rapid. De asemenea, 
puteţi afişa conţinut 4K conectând o consolă de jocuri, un receiver, un player Blu-ray, o 
tabletă sau alt dispozitiv la cele două porturi HDMI. Conectaţi boxele portabile, 
wireless, prin Bluetooth.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

PRO-UHD 4K1pentru imagini exacte şi clare
Urmăriţi conţinut 4K nativ şi conţinut non-4K 
amplificat
Simplu de configurat, iar conţinutul poate 
fi accesat cu uşurinţă
Redaţi conţinut prin conectarea 
dispozitivelor la oricare dintre cele două 
porturi HDMI
De înaltă calitate şi accesibil
Funcţii flexibile, care oferă o experienţă 4K 
la un preţ accesibil
Experienţă cinematografică captivantă
Bucuraţi-vă din plin de filme, sporturi şi jocuri
Urmăriţi zilnic un film timp de 7 ani2
Durată de viaţă a lămpii de 5.000 ore în 
modul economic



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Sistem de proiecţie Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide
Panou LCD 0,61 inchi cu C2 Fine

IMAGINE
Luminozitate culor 3.000 Lumen
Luminozitate albă 3.000 Lumen
Rezoluţie 4K PRO-UHD, 16:9
Raport contrast 40.000 : 1
Lampă UHE, 250 L, 3.500 h Viaţă utilă, 5.000 h Viaţă utilă (în modul economisire energie)
Corecţie Keystone Manual vertical: ± 30 °, Manual orizontal ± 30 °
Reproducerea culorilor până la 1,07 miliarde culori
High Definition Îmbunătăţire 4K
Raport de aspect 16:9
Sursa de lumină Lampă
Modificare video 10 Bits

OPTICĂ
Raport proiecţie 1,32 - 2,15:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,62
Lens Shift Manual - Vertical ± 60 %, orizontal ± 24 %
Dimensiuni proiecţie 40 inci - 500 inci
Distanţă de proiecţie Wide/Tele 2,95 m - 4,77 m ( 100 inchi ecran
Distanţă focală 18,2 mm - 29,2 mm
Focus Manual

CONECTIVITATE
Conexiuni USB 2.0 tip A (2x), USB 2.0 tip Mini-B, Intrare HDMI (2x), Ieşire audio mini-jack stereo, Bluetooth
Conexiune smartphone Ad-hoc/Infrastructură

CARACTERISTICI AVANSATE
3D Activ
Moduri color 2D Dinamic, Natural, Cinema, Cinema strălucitor
Caracteristici Reglare adâncime 3D, Îmbunătăţire 4K, Interpolare cadre, Corecţie trapez pe orizontală şi pe 

verticală, Quick Corner, Posibilitate de conectare în reţea LAN wireless

GENERAL
Consum de energie 368 Waţi, 280 Waţi (economic), 0,5 Waţi (în Standby), On mode power consumption as defined in 

JBMS-84 323 Waţi
Dimensiuni produs 410 x 310 x 157 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 6,6 kg
Nivel de zgomot Normal: 32 dB (A) - Economic: 24 dB (A)
Tip încăpere/utilizare Jocuri 4K, Streaming 4K, Home Cinema, Sporturi, Televiziune și receivere TV
Poziționare Montare pe tavan, Desktop
Color Alb

ALTELE
Garanţie 24 Luni Retur în service, Lampă: 36 Luni sau 3.000 h

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

EH-TW7000

VOLUM DE LIVRAT

Aparat principal
Cablu alimentare
Telecomandă incl. baterii
Set de manuale de utilizare



ACCESORII OPŢIONALE

Air Filter - ELPAF39
V13H134A39
Lamp - ELPLP85
V13H010L85
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11H961040

Cod de bare 8715946670867

Ţară de origine Filipine

Mărime palet 2 Bucăţi

EH-TW7000

1.  - Tehnologia de amplificare 4K mută fiecare pixel pe
diagonală pentru a dubla rezoluţia Full HD. Rezoluţia este
Full HD în modul 3D.
2.  - Pe baza vizionării zilnice a unui film cu o durată medie
de 1 oră şi 45 de minute şi cu lampa setată în modul economic.

Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi. 
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.
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