
EH-LS500B
FIŞĂ TEHNICĂ

Cu acest proiector laser, PRO-UHD 4K1, cu proiecţie pe distanţă foarte 
scurtă şi cu un raport de contrast ridicat, puteţi afişa imagini cu 
dimensiuni cuprinse între 65" şi 130".

Bucuraţi-vă de mai multe posibilităţi de divertisment acasă, mai captivante şi pe un 
ecran mai mare, fără a fi necesar să vă modificaţi locuinţa instalând un ecran negru, 
permanent, pe perete. Modelul EH-LS500B iese în evidenţă prin designul discret, prin 
performanţa vizuală şi prin capacitatea sa de a proiecta conţinut aproape de suprafaţa 
de afişare. Este uşor de configurat, oferă imagini excelente în încăperi cu luminozitate 
puternică şi rentabilitate mare datorită sursei de lumină laser cu durată îndelungată de 
funcţionare.

Experienţă cinematografică
Urmăriţi conţinut PRO-UHD 4K1 cu acest proiector elegant şi accesibil. Poate fi aşezat 
foarte aproape de suprafaţa de proiecţie, afişând imagini cu dimensiuni cuprinse între 
65" şi 130". Vă puteţi bucura de imagini de mari dimensiuni, fără a face compromisuri 
în legătură cu aranjarea locuinţei.

Uşor de configurat
Conectaţi şi redaţi conţinut sau difuzaţi conţinut 4K prin HDMI sau folosind dispozitivul 
de streaming preferat. Proiectorul are trei intrări HDMI, două difuzoare de 10 W 
încorporate şi spaţiu pentru stocarea dispozitivului de streaming într-un spaţiu discret în 
partea din faţă. Controlaţi proiectorul folosind fie telecomanda inclusă, fie aplicaţia 
iProjection.

Calitate superioară a imaginilor
Cu o luminozitate ridicată de 4.000 de lumeni şi un raport de contrast incredibil de 
2.500.000:1, acest proiector oferă conţinut dinamic şi realist, precum şi umbre 
detaliate, clar definite, cu nuanţe intense de negru. Acest proiector este de trei ori mai 
luminos decât alte proiectoare cu un singur cip DLP2. Tehnologia de evidenţiere a 
detaliilor oferă imagini mai clare, garantând că nu veţi rata nici măcar o secundă din 
acţiune.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Proiector PRO-UHD 4K1
laser şi proiecţie pe distanţă foarte scurtă
Urmăriţi conţinut 4K şi poziţionaţi acest 
model elegant în faţa suprafeţei de afişare
Filme, conţinut multimedia şi jocuri
Setaţi dimensiunea ecranului pentru a se 
potrivi cu dimensiunea imaginii, între 65" şi 
130"
Uşor de utilizat
Trei intrări HDMI şi spaţiu pentru dispozitive 
de streaming
Culori luminoase
Luminozitatea pe alb şi pe culoare de 
acelaşi nivel2
Urmăriţi zilnic conţinut timp de 10 ani3
Sursă de lumină laser cu durată mare de 
funcţionare de 20.000 de ore în modul 
economic



EH-LS500B

VOLUM DE LIVRAT

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



INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11H922640

Cod de bare 8715946674803

Ţară de origine Filipine

EH-LS500B

1.  - Tehnologia de amplificare 4K mută fiecare pixel pe
diagonală pentru a dubla rezoluţia Full HD. Rezoluţia este
Full HD în modul 3D.
2.  - Luminozitatea pe culoare (CLO) în cel mai luminos mod,
măsurată de un laborator terţă parte, în conformitate cu IDMS
15.4. Luminozitatea pe culoare variază în funcţie de
condiţiile de utilizare. Cele mai bine vândute proiectoare
3LCD de la Epson versus cele mai bine vândute proiectoare cu
1 cip DLP pe baza datelor NDP din perioada mai 2017 – aprilie
2018.
3.  - Pe baza vizionării timp de cinci ore zilnic, cu proiectorul
setat în modul economic.
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