
EH-TW7400
FIŞĂ TEHNICĂ

Bucurați-vă acasă de experiența marelui ecran cu acest proiector 4K 
PRO-UHD1 și HDR, care utilizează tehnologia Epson 3LCD.

Cu acest proiector puternic 4K PRO-UHD1, casa dvs. se transformă într-o scenă 
principală pentru acțiune. Oferă imagini excepționale, de calitate superioară, cu un 
raport de contrast dinamic de 200.000:1, tehnologie de amplificare 4K, tehnologie 
3LCD, Full HD, UHD BD și compatibilitate cu HDR. Este foarte ușor de instalat, datorită 
sistemului optic motorizat.

Bucurați-vă de cea mai bună calitate a imaginii
Îmbunătățiți experiența cinematografică de acasă, cu acest proiector puternic 4K PRO-
UHD1. Tehnologia 3LCD previne apariția „efectului curcubeu”, astfel încât vă puteți 
bucura de culori vibrante, datorită luminozității pe alb și pe culoare la același nivel înalt, 
de 2.400 lumeni. Datorită compatibilității cu HDR vă bucurați de detalii și adâncime 
suplimentare, de culori naturale dar mai intense. Gama cromatică foarte largă asigură 
un număr ridicat de culori realiste. În plus, veți observa detalii incredibil de bine definite 
în umbre, datorită raportului de contrast ridicat, de 200.000:1, care oferă nuanțe 
intense de negru. Chiar și în timpul scenelor rapide de acțiune, interpolarea cadrelor și 
îmbunătățirea detaliilor asigură claritatea filmelor. 

Configurare ușoară, dar durabilă
Vizionați un film pe ecran mare în fiecare zi timp de șapte ani2 datorită duratei de viață 
a lămpii incredibil de lungi, ceea ce reduce la minim numărul de înlocuiri. 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.

Vizionați filmele preferate la calitate maximă
Este ușor să vizionați filme cu raportul de aspect corect; memorați pur și simplu cele 
zece formate preferate pentru a le putea selecta oricând cu o singură atingere de 
buton. Instrumentele profesionale de calibrare ISF pot fi utilizate pentru a controla 
suplimentar setările individuale.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

4K PRO-UHD1
pentru imagini clare, bine definite
Amplificare 4K, Full HD, UHD BD și 
compatibilitate cu HDR
Acțiune dinamică, rapidă
Interpolarea cadrelor și îmbunătățirea 
detaliilor
Vizionați un film pe zi timp de 7 ani2
Durată de viață a lămpii de 5.000 ore în 
modul economic
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 MLA (D9)

IMAGINE
Luminozitate culor 2.400 Lumen
Luminozitate albă 2.400 Lumen
Rezoluţie Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Raport contrast 200.000 : 1
Lampă UHE, 250 L, 3.500 h Viaţă utilă, 5.000 h Viaţă utilă (în modul economisire energie)
Corecţie Keystone Manual vertical: ± 30 °
Reproducerea culorilor până la 1,07 miliarde culori
High Definition Îmbunătăţire 4K
Raport de aspect 16:9
Sursa de lumină Lampă

OPTICĂ
Raport proiecţie 1,35 - 2,84:1
Zoom Motorized, Factor: 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 - 6,3 m ( 100 inchi ecran)
Distanţă focală 22,5 mm - 46,7 mm
Focus Motorizat

CONECTIVITATE
Conexiuni USB 2.0 tip A, USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, WLAN (opţional), Ieşire de comandă, 

Intrare VGA, Intrare HDMI (2x), HDMI (HDCP 2.2), Interfaţă Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T)
Conexiune smartphone Ad-hoc/Infrastructură

CARACTERISTICI AVANSATE
3D Activ
Moduri color 2D Dinamic, Natural, Cinema, Cinema digital, Cinema strălucitor
Moduri color 3D Dinamic 3D, Cinema 3D
Caracteristici Reglare adâncime 3D, Îmbunătăţire 4K, Gamă cromatică DCI, Filtru Epson Cinema, Epson Super 

White, Interpolare cadre, Memorie poziţie obiectiv, Rezoluţie foarte mare, Posibilitate de conectare 
în reţea LAN wireless

GENERAL
Consum de energie 355 Waţi, 271 Waţi (economic), 0,2 Waţi (în Standby), On mode power consumption as defined in 

JBMS-84 314 Waţi
Dimensiuni produs 520 x 450 x 193 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 11,2 kg
Nivel de zgomot Normal: 31 dB (A) - Economic: 20 dB (A)
Color Alb

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

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

EH-TW7400

VOLUM DE LIVRAT

Clemă cablu HDMI
Aparat principal
Cablu alimentare
Telecomandă cu iluminare de fundal incl. 
baterii
Set de manuale de utilizare



ACCESORII OPŢIONALE

ELPLP89
V13H010L89
Air Filter - ELPAF39
V13H134A39
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
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11H932040

Cod de bare 8715946663029

Ţară de origine China

Mărime palet 2 Bucăţi

EH-TW7400

1.  - Tehnologia de amplificare 4K mută fiecare pixel pe
diagonală pentru a dubla rezoluția Full HD. Rezoluția este
Full HD în modul 3D
2.  - În baza vizionării în medie a unui film de 1 oră și 45
minute pe zi și a unei lămpi setate la 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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