
EH-LS300B
FIŞĂ TEHNICĂ

Acest proiector inteligent, Full HD, cu proiecție laser de 120", parte din 
noua gamă EpiqVision Ultra, este furnizat cu Android TV™ și sistem de 
sunet YAMAHA.

Creați posibilități de divertisment pentru acasă mai mari și mai incitante, păstrând în 
același timp casa elegantă, fără a avea în permanență un ecran negru pe perete. 
Proiectorul laser Full HD, pentru proiecție pe distanțe ultrascurte, are un design 
elegant, este dotat cu Android TV și sistem de sunet YAMAHA și este conceput pentru 
a proiecta imagini cu diagonala de până la 120" cu tehnologia 3LCD, un raport de 
contrast mare și imagini clare. 

Experiență cinematografică
Simțiți cum vă cufundați în tot ceea ce urmăriți sau jucați cu acest proiector Full HD 
elegant și accesibil, care poate produce imagini de până cu diagonala de până la 120".
Divertisment inteligent acasă
Android TV vă oferă mii de filme, prezentări și jocuri de la Google Play, YouTube și alte 
aplicații preferate¹. Bucurați-vă de sunetul dinamic și sunetul surround 3D cu sistemul 
YAMAHA, care poate fi utilizat cu sau fără un afișaj vizual prin simpla selectare a 
afișajului vizual pe care să îl dezactivați și care se poate conecta și la un dispozitiv 
inteligent cu conectivitate audio prin Bluetooth. 
Soluție rezistentă
Căutați o soluție pe termen lung, fără probleme și accesibilă pentru a vă înlocui 
televizorul? Cu sursa de lumină foarte rezistentă a acestui model, vă veți putea bucura 
de divertisment o perioadă de până la 10 ani².
Calitate superioară a imaginii
Cu o luminozitate ridicată de 3.600 de lumeni și un raport de contrast de 2.500.000:1, 
acest proiector oferă conținut realist și detalii definite ale umbrelor. Tehnologia 3LCD de 
la Epson permite proiectoarelor să aibă culori de până la trei ori mai luminoase decât 
proiectoarele DLP cu 1 cip comparabile³. 

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Proiector laser, inteligent, Full HD
Vizionați filme, jocuri și evenimente sportive 
preferate, acasă, prin intermediul imaginilor 
foarte mari
Divertisment inteligent
Parte a gamei EpiqVision Ultra cu Android 
TV și sistem de sunet YAMAHA
Soluție rezistentă
Bucurați-vă de divertisment timp de până la 
10 ani²
Echipament accesibil, cu tehnologie 
superioară
Afişaj aproape de imaginea proiectată, de 
până la 120"
Afişaj impresionant, luminos
Luminozitate pe alb şi pe culoare la fel de 
mare, de 3.600 lumeni



SPECIFICAŢII PRODUS

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

IMAGINE
Luminozitate culor 3.600 Lumen- 1.800 Lumen (economic)
Luminozitate albă 3.600 Lumen - 1.800 Lumen (economic)
Rezoluţie Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Raport contrast 2.500.000 : 1
Reproducerea culorilor până la 1,07 miliarde culori
High Definition Full HD
Raport de aspect 16:9
Sursa de lumină Laser
Sursa de lumină 20.000 Ore Durability High
Modificare video 10 Bits
Frecvenţă de generare a 
imaginii 2D pe verticală

192 Hz - 240 Hz

OPTICĂ
Raport proiecţie 0,26 - 0,35:1
Dimensiuni proiecţie 61 inci - 120 inci
Unghi larg distanţă proiecţie 0,4 m ( 70 inchi ecran
Distanţă focală 3,7 mm
Obiectiv Optic

CONECTIVITATE
Conexiuni USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip Mini-B, Intrare HDMI (2x), Ieşire audio digitală prin coaxial, LAN IEEE 

802.11a/b/g/n/ac wireless (WiFi 5), HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3)
Conexiune smartphone Nu este cazul

CARACTERISTICI AVANSATE
Moduri color 2D Dinamic, Natural, Cinema, Cinema strălucitor, Vivid
Caracteristici Android TV, Corecție geometrică a arcului, Difuzor integrat, Chromecast, Pornire/oprire directă, 

Google Search, Pornire/oprire automată, Durată de viaţă lungă a sursei de lumină, Sound by 
Yamaha

GENERAL
Consum de energie 278 Waţi, 179 Waţi (economic), 2 Waţi (în Standby), On mode power consumption as defined in 

JBMS-84 215 Waţi
Disiparea căldurii 945 BTU/hour (max)
Dimensiuni produs 467 x 400 x 149 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 7,2 kg
Nivel de zgomot Normal: 37 dB (A) - Economic: 23 dB (A)
Difuzor 20 Waţi, Stereo: Stereo
Tip încăpere/utilizare Jocuri, Home Cinema, Sporturi, Streaming, Televiziune și receivere TV
Poziționare Podea, Dulap TV
Color Negru

ALTELE
Garanţie 60 Luni Retur în service sau 12.000 h

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

EH-LS300B

VOLUM DE LIVRAT

Manual pe CD
Aparat principal
Ghid de pornire rapidă
Telecomandă incl. baterii
Cablu alimentare



ACCESORII OPŢIONALE

Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
Laser TV 100" Screen - ELPSC35
V12H002AD0
Laser TV 120" Screen - ELPSC36
V12H002AG0

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11HA07140

Cod de bare 8715946688763

Ţară de origine Filipine

EH-LS300B

1.  Android TV™ 
2.  Google, Android, YouTube, Android TV și alte mărci sunt
mărci comerciale ale Google LLC.
3.  Pentru anumiți furnizori de conținut este posibil să fie
necesare abonamente.
4.  Pe baza vizionării de conținut timp de cinci ore zilnic cu
proiectorul setat în modul economic.
5.  Luminozitatea pe culoare în cel mai luminos mod, măsurată
de un laborator terț în conformitate cu IDMS 15.4.
Luminozitatea pe culoare variază în funcție de condițiile de
utilizare. Proiectoarele Epson 3LCD cele mai bine vândute în
comparație cu proiectoarele DLP cu 1 cip cele mai bine
vândute în baza datelor NPD pentru perioada mai 2017 –
aprilie 2018. Pentru informații suplimentare, accesați
www.epson.eu/CLO.

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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