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FIŞĂ TEHNICĂ

Bucurați-vă de filme, evenimente sportive și jocuri pe marele ecran cu 
acest proiector home cinema de 1080p, accesibil și de calitate 
superioară, cu Android TV™ integrat

Cu acest proiector Full HD 1080p, cu caracteristici pentru jocuri, locuința dvs. se 
transformă într-o scenă principală pentru acțiune. Cu Android TV™, puteți reda în flux 
și proiecta cu ușurință divertismentul pe o soluție de afișare inteligentă și flexibilă. 
Imaginile clare, nuanțele intense de negru și mișcarea fluidă, împreună cu 
conectivitatea excelentă, configurarea ușoară și alinierea fac din acest proiector 
alegerea ideală pentru toate formele de divertisment pentru acasă. 

Experiență cinematografică cu caracteristici pentru jocuri
Cu acest proiector home cinema Full HD puteți crea experiența marelui ecran cu 
imagini care ating până la 300 de inci (762 cm). Poate să redea cele mai atmosferice 
scene cu detalii definite ale umbrelor și nuanțe intense de negru, să sporească 
luminozitatea prin ajustarea nivelurilor gamma întunecate și să extindă rezoluția la 21:9 
pentru o experiență de joc îmbunătățită.

Configurare simplă
Modelul EH-TW5820 este compact, are o greutate redusă și este ușor de mutat, iar 
deplasarea pe verticală a lentilei, zoomul de 1,6x și corecția trapezului permit 
poziționarea imaginii fără probleme. Accesul la divertisment este simplu prin 
intermediul funcționalității Android TV integrate și al portului HDMI 1.4. Prin intermediul 
AptX Bluetooth, puteți să vă conectați la o boxă soundbar, la căști sau la difuzoare cu 
Bluetooth. 

Beneficiați de imagini vibrante și realiste
Tehnologia 3LCD de la Epson produce imagini excepțional de luminoase, dar pline de 
culoare, cu o luminozitate pe alb și pe culoare de același nivel înalt. Chiar și în 
camerele de zi foarte luminoase, acest proiector Full HD 1080p oferă 2.700 de lumeni 
și un raport de contrast de 70.000:1.

11 ani de divertisment²
Căutați o soluție pe termen lung, fără probleme și accesibilă pentru necesitățile dvs. de 
divertisment? Cu EH-TW5820, puteți viziona un film în fiecare zi timp de 11 ani, datorită 
sursei de lumină rezistente a lămpii².

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Bucurați-vă de experiența marelui ecran
Vizionați filme, jocuri și evenimente sportive 
preferate, acasă, prin intermediul imaginilor 
foarte mari
Ușor de configurat
Zoom de 1,6x, corecție trapez pe orizontală 
și pe verticală
Soluție rezistentă
Bucurați-vă de divertisment timp de 11 ani²
Echipament accesibil, cu tehnologie 
superioară
Bucurați-vă de acest proiector Full HD 1080p
Afișaj impresionant, luminos
Luminozitate pe alb și pe culoare la același 
nivel înalt, de 2.700 de lumeni



EH-TW5820

VOLUM DE LIVRAT

Telecomandă incl. baterii
Cablu alimentare
Instrucţiuni de folosire (CD)
Warranty card
Aparat principal



ACCESORII OPŢIONALE

Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
Mobile X-Type Screen, 80" (16 : 9) - V12H002S21
V12H002S21
Silk Screen ELPSC26
V12H002S26
Screen (50" Desktop type) - ELPSC32
V12H002S32

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11HA11040

Cod de bare 8715946686677

Ţară de origine Filipine

EH-TW5820

1.  Android TV™ 
2.  Google, Google Play, YouTube și Android TV sunt mărci
comerciale ale Google LLC.
3.  
4.  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 privind vânzările pentru perioada mai 2017 – aprilie 2018.     
2) În baza vizionării în medie a unui film de 1 oră și 45 minute pe
zi, cu lampa setată la modul economic.
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