
EH-TW750
FIŞĂ TEHNICĂ

Recreaţi o experienţă cinematografică uluitoare în locuinţa dvs. cu 
acest proiector Full HD cu 3.400 de lumeni, uşor de folosit, cu Miracast 
încorporat.

Lăsaţi-vă captivaţi de filmele preferate cu acest proiector Full HD. Este uşor de mutat şi 
simplu de configurat, permiţându-vă să vă relaxaţi şi să apreciaţi imaginile sale 
luminoase, cu 3.400 de lumeni. Oferind un raport calitate-preţ excelent, acest proiector 
este dotat cu o serie de funcţii esenţiale şi cu o lampă durabilă, care vă garantează 18 
ani de divertisment¹.

Cu cât mai mare, cu atât mai bine
Bucuraţi-vă de filmele şi de jocurile preferate cu acest proiector Full HD cu 1080p, 
capabil să proiecteze imagini impresionante de 300 de inci. Tehnologia 3LCD aduce 
ecranul la viaţă şi afişează imagini de trei ori mai luminoase decât produsele 
concurente². De asemenea, raportul său de contrast de 16.000:1 creează umbre 
definite clar şi nuanţe intense de negru.

Configurare simplă
Considerăm că un proiector pentru locuinţă ar trebui să fie la fel de uşor de folosit 
precum un televizor. De aceea, acest proiector se configurează rapid şi fără probleme, 
datorită caracteristicilor precum corecţia trapezului, pentru a simplifica poziţionarea 
rapidă a imaginii. Accesarea divertismentului este, de asemenea, uşoară, datorită celor 
două intrări HDMI (inclusiv una MHL), pentru conectarea la playere de DVD-uri, 
console de jocuri şi multe altele. Cu aplicaţia iProjection şi cu soluţia Miracast 
încorporată, este simplu să proiectaţi direct de pe un dispozitiv inteligent.

Soluţie de lungă durată
Căutaţi o soluţie pentru urmărirea filmelor preferate, accesibilă şi eficientă pe termen 
lung? Cu sursa de lumină durabilă a acestui model, veţi putea urmări un film în fiecare 
zi pentru următorii 18 ani¹.

Imagini luminoase şi de înaltă calitate
Chiar şi în încăperile cu multă lumină, acest proiector Full HD 1080p puternic, dar 
accesibil, reproduce imagini luminoase şi colorate, cu detalii precise. Acest lucru este 
posibil datorită tehnologiei 3LCD, care oferă o luminozitate pe alb de 3.400 de lumeni, 
la fel de ridicată precum cea pe culoare.

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Bucuraţi-vă de o experienţă 
cinematografică
Vizionaţi acasă filmele, jocurile şi 
evenimentele sportive preferate, la 
dimensiuni foarte mari
Instalare uşoară
Corecţie a trapezului, Miracast integrat şi 
aplicaţia iProjection
Soluţie de lungă durată
18 ani¹ de divertisment
Echipament accesibil, de înaltă 
tehnologie
Bucuraţi-vă de acest proiector Full HD 1080p
Imagine impresionantă şi luminoasă
Luminozitate pe alb şi pe culoare la fel de 
mare, de 3.400 de lumeni



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Sistem de proiecţie Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide
Panou LCD 0,61 inchi cu MLA (D10)

IMAGINE
Luminozitate culor 3.400 Lumen- 2.200 Lumen (economic) în conformitate cu IDMS15.4
Luminozitate albă 3.400 Lumen - 2.200 Lumen (economic) în conformitate cu ISO 21118:2012
Rezoluţie Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Raport contrast 16.000 : 1
Lampă UHE, 210 L, 6.000 h Viaţă utilă, 12.000 h Viaţă utilă (în modul economisire energie)
Corecţie Keystone Automat vertical: ± 30 °, Manual orizontal ± 30 °
Reproducerea culorilor până la 1,07 miliarde culori
High Definition Full HD
Raport de aspect 16:9
Sursa de lumină Lampă
Modificare video 10 Bits
Frecvenţă de generare a 
imaginii 2D pe verticală

192 Hz - 240 Hz

OPTICĂ
Raport proiecţie 1,02 - 1,23:1
Zoom Manual, Factor: 1,2
Dimensiuni proiecţie 30 inci - 300 inci
Distanţă de proiecţie Wide/Tele 1,02 m - 1,23 m ( 60 inchi ecran
Distanţă focală 14,06 mm - 16,82 mm
Focus Manual
Obiectiv Optic

CONECTIVITATE
Funcţiune Display USB 2 în 1: fotografie / mouse
Conexiuni USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, Intrare VGA, Intrare HDMI (2x), Intrare semnal compus, Intrare audio 

Cinch, LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Miracast, Ieşire audio mini-jack stereo
Conexiune smartphone Ad-hoc/Infrastructură

CARACTERISTICI AVANSATE
3D Nu
Moduri color 2D Dinamic, Cinema, Cinema strălucitor
Caracteristici Buton „AV mute”, Corecţie trapez automată, Difuzor integrat, Corecţie trapez pe orizontală şi pe 

verticală, Interfaţă audio/video MHL, Quick Corner, Funcţie ecran partajat

GENERAL
Consum de energie 327 Waţi, 225 Waţi (economic), 0,3 Waţi (în Standby), On mode power consumption as defined in 

JBMS-84 286 Waţi
Dimensiuni produs 302 x 252 x 92 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 2,8 kg
Nivel de zgomot Normal: 37 dB (A) - Economic: 28 dB (A)
Tip încăpere/utilizare Jocuri, Home Cinema, Home Photo, Sporturi, Streaming, Televiziune și receivere TV
Poziționare Montare pe tavan, Desktop
Color Alb

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

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

EH-TW750

VOLUM DE LIVRAT

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



ACCESORII OPŢIONALE

Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Mobile X-Type Screen, 80" (16 : 9) - V12H002S21
V12H002S21
Silk Screen ELPSC26
V12H002S26
Screen (50" Desktop type) - ELPSC32
V12H002S32

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11H980040

Cod de bare 8715946680729

Ţară de origine Filipine

EH-TW750

1.  Pe baza vizionării zilnice a unui film cu o durată medie
de 1 oră şi 45 de minute şi cu lampa setată în modul economic
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 va varia în funcţie de
condiţiile de utilizare. Cele mai bine vândute proiectoare
3LCD de la Epson versus cele mai bine vândute proiectoare cu
un cip DLP pe baza datelor despre vânzările NDP din perioada
mai 2017 – aprilie 2018
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