
EH-LS11000W
FIŞĂ TEHNICĂ

Bucurați-vă acasă de experiența pe ecran mare cu acest proiector 
performant 4K laser, compatibil cu HDR10+, și de Tehnologia 3LCD de 
la Epson

Pasionații de filme vor savura din plin imaginile impresionante redate de acest proiector 
impresionant. Beneficiază de o combinaţie de tehnologii de vârf utilizată pentru a oferi 
o calitate a imaginii excepţională, cu un raport de contrast dinamic ridicat de 
2.500.000:1, rezoluție 4K (8,3 mil pixeli), 3LCD, sursă de lumină laser cu suport 
HDR10+. Cu ajutorul deplasării automate a lentilei și a obiectivului cu zoom, este ușor 
să obțineți un afișaj precis.

Bucuraţi-vă de cea mai bună calitate a imaginii
Îmbunătățiți experiența cinematografică de acasă cu ajutorul acestui proiector cu 
rezoluție 4K. Tehnologia 3LCD de la Epson vă permite să preveniți apariția „efectului 
curcubeu” și să vă bucurați de culori vibrante, datorită luminozității pe alb și pe culoare 
la același nivel înalt de 2.500 de lumeni. Datorită compatibilității cu HDR10+, vă 
bucurați de detalii și adâncime suplimentare, precum și de culori naturale, dar mai 
intense. În plus, veți observa detalii incredibil de bine definite în umbre, datorită 
raportului de contrast mare de 2.500.000:1, care oferă nuanțe intense de negru. Cu 
interpolarea cadrelor 4K, rezoluției 4K foarte mare şi corecției gamma adaptive la 
scenă/îmbunătăţirii automate a contrastului, experiența cinematografică supremă de 
acasă este la îndemâna dumneavoastră.

Soluție durabilă
Sursa de lumină laser durabilă va asigura un consum de energie mai redus și vă veți 
putea bucura de divertisment acasă timp de până la 10 ani¹.

Configurare ușoară, dar durabilă
Credem că un proiector nu ar trebui să fie mai complicat de utilizat decât un televizor. 
Sistemul optic motorizat face ca instalarea să fie simplă și precisă, datorită zoom-ului 
optic automat de 2,1x, focalizării automate și deplasării automate a lentilei de ± 96,3% 
pe verticală și ± 47,1% pe orizontală.

Comenzi îmbunătățite
Este simplu să vizionați filme cu raportul de aspect corect, prin memorarea celor zece 
formate preferate. De asemenea, proiectorul este compatibil cu calibrarea software-ului 
Calman.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Afișaj clar și impresionant
Rezoluție 4K (8,3 mil pixeli) și compatibilitate 
cu HDR10+
Acțiune dinamică, rapidă
Interpolare cadre 4K şi rezoluţie 4K foarte 
mare
Soluție rezistentă
Bucurați-vă de până la 10 ani de 
divertisment¹ cu ajutorul sursei de lumină 
laser
Sistem optic complet motorizat
Automatizare a zoom-ului, focalizării și 
deplasării lentilei
Deplasare largă a lentilei
±96,3 % pe verticală și ±47,1 % pe orizontală



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Sistem de proiecţie Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide
Panou LCD 0,74 inchi cu C2 Fine

IMAGINE
Luminozitate culor 2.500 Lumen
Luminozitate albă 2.500 Lumen
Rezoluţie 4K PRO-UHD, 16:9
Raport contrast 2.500.000 : 1
Corecţie Keystone Manual vertical: ± 30 °, Manual orizontal ± 30 °
Reproducerea culorilor până la 1,07 miliarde culori
High Definition Îmbunătăţire 4K

OPTICĂ
Raport proiecţie 1,35 - 2,84:1
Zoom Motorized, Factor: 1 - 2,1
Lens Shift Motorizat - Vertical ± 96,3 %, orizontal ± 47,1 %
Lens position memory 10 positions
Dimensiuni proiecţie 50 inci - 300 inci
Distanţă de proiecţie Wide/Tele 3 m - 6,4 m ( 100 inchi ecran
Distanţă focală 22,5 mm - 46,7 mm
Focus Motorizat

CONECTIVITATE
Conexiuni USB 1.1 tip A (2x), USB 2.0 tip Mini-B, RS-232C, Interfaţă Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), 

Ieşire de comandă, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)

CARACTERISTICI AVANSATE
3D Nu
Moduri color 2D Dinamic, Natural, Cinema, Cinema strălucitor, Vivid
Caracteristici Îmbunătăţire 4K, A/V mute, Zoom digital, Interpolare cadre, Corecţie trapez pe orizontală şi pe 

verticală, Pornire/oprire automată, Memorie poziţie obiectiv, Durată de viaţă lungă a sursei de 
lumină, Rezoluţie foarte mare

GENERAL
Consum de energie 302 Waţi, 198 Waţi (economic), 0,4 Waţi (în Standby)
Disiparea căldurii 1.026,8 BTU/hour (max)
Dimensiuni produs 520 x 447 x 193 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 12,7 kg
Nivel de zgomot Normal: 30 dB (A) - Economic: 22 dB (A)
Tip încăpere/utilizare Jocuri 4K, Streaming 4K, Home Cinema, Sporturi
Poziționare Montare pe tavan, Desktop
Color Alb

ALTELE
Garanţie 60 Luni Retur în service sau 12.000 h

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11HA48040

Cod de bare 8715946700748

Ţară de origine China

EH-LS11000W

VOLUM DE LIVRAT

Aparat principal
Cablu alimentare
Telecomandă incl. baterii
User guide

ACCESORII OPŢIONALE

Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

1.  Pe baza vizionării unui conţinut de cinci ore zilnic, cu
proiectorul setat în
2.  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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