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Užijte si doma velkou projekční plochu s tímto 4K laserovým HDR10+ 
projektorem s technologií 3LCD společnosti Epson

Filmoví fanoušci budou nadšeni úchvatným zobrazením tohoto výkonného projektoru. 
Kombinace špičkových technologií přináší výjimečnou kvalitu obrazu s dynamickým 
kontrastním poměrem 2 500 000 : 1 a rozlišením 4K (8,3 milionu pixelů), 3LCD a 
laserovým zdrojem světla s podporou HDR10+. S motorizovaným posunem objektivu a 
zoomovacím objektivem lze dosáhnout přesného zobrazení.

Užívejte si špičkovou kvalitu obrazu
Tento projektor s rozlišením 4K vám pomůže zvýšit kvalitu vašeho zážitku z domácího 
kina. Technologie 3LCD společnosti Epson umožňuje vyhnout se „efektu duhy“ a užívat 
si živé barvy díky stejně vysokému bílému i barevnému světelnému výstupu 2500 
lumenů. Podpora rozlišení HDR10+ odhaluje další detaily a hloubku a přináší přirozené 
a zároveň bohatší barvy. Navíc uvidíte neuvěřitelné detaily ve tmavých stínech s 
vysokým kontrastním poměrem 2 500 000:1. Díky interpolaci snímků 4K, technologii 
Super Resolution 4K a adaptivní korekci gama/automatickému zvýraznění kontrastu 
scény máte dokonalý zážitek z domácího kina na dosah ruky.

Řešení s dlouhou životností
Díky dlouhé životnosti laserového zdroje světla s nízkou spotřebou energie si budete 
moci užívat domácí zábavu po dobu až 10 let¹.

Snadná a přesto odolná instalace
Nemyslíme si, že by používání domácího projektoru mělo být složitější než používání 
televize. Instalace je jednoduchá a přesná díky motorizovanému objektivu včetně 
motorizovaného 2,1x optického zoomu, motorizovaného zaostřování a posunu 
objektivu v rozsahu ±96,3 % svisle a ±47,1 % vodorovně.

Vylepšené ovládání
Uložením deseti oblíbených formátů lze snadno sledovat filmy se správným poměrem 
stran. Projektor je také kompatibilní se softwarovou kalibrací Calman.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Ohromující ostrý obraz
Rozlišení 4K (8,3 mil. pixelů) a podpora 
technologie HDR10+
Plynulé a rychlé akční scény
4K interpolace snímků a technologie 4K 
Super Resolution
Řešení s dlouhou životností
Laserový zdroj světla nabízí až 10 let 
zábavy¹
Plně motorizované objektivy
Motorizovaný zoom, zaostřování a posun 
objektivu
Široký posun objektivu
Svisle ±96,3 % a vodorovně ±47,1 %



PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Projekční systém Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel 0,74 palců s C2 Fine

OBRAZ
Barevný světelný výstup 2.500 lumenů
Bílý světelný výstup 2.500 lumenů
Rozlišení 4K PRO-UHD, 16:9
Kontrastní poměr 2.500.000 : 1
Korekce lichoběžníku Manuální vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °
Reprodukce barev až 1,07 miliardy barev
Vysoké rozlišení (HD) Technologie 4K

OPTIKA
Projekční poměr 1,35 - 2,84:1
Zoom Motorized, faktor: 1 - 2,1
Lens shift Motorizované - Vertikální ± 96,3 %, horizontální ± 47,1 %
Lens position memory 10 positions
Úhlopříčka promítaného obrazu 50 palců - 300 palců
Projekční vzdálenost (wide/tele)3 m - 6,4 m ( 100 palců displej
Ohnisková vzdálenost 22,5 mm - 46,7 mm
Ostření Motorizované

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY
Rozhraní USB 1.1 typu A (2x), USB 2.0 typu Mini-B, RS-232C, Ethernetové rozhraní (100 Base-TX / 10 

Base-T), Vypínač, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3) (2x)

POKROČILÉ FUNKCE
3D No
2D barevné režimy dynamický, Přirozený, kino, jasné kino, Zářivá
Funkce a vlastnosti Technologie 4K, A/V mute, Digitální přiblížení, Interpolace rámečků, Horizontální a vertikální 

korekce lichoběžníkového zkreslení, okamžité zap./vyp., Paměť polohy objektivu, Dlouhá životnost 
zdroje světla, Super rozlišení

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie 302 W, 198 W (ekonomický), 0,4 W (pohotovostní režim)
Odvod tepla 1.026,8 BTU/hour (max)
Rozměry výrobku 520 x 447 x 193 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 12,7 kg
Max. hladina hluku Normální režim: 30 dB (A) - úsporný režim: 22 dB (A)
Typ místnosti / aplikace Hraní her v rozlišení 4K, Streamování v rozlišení 4K, Domácí kino, Sport
Umístění Montáž na strop, Stůl
Barva Bílá

OSTATNÍ
Záruka 60 měsíců u dodavatele nebo 12.000 h

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU V11HA48040

Čárový kód 8715946700748

Země původu Čína

EH-LS11000W

OBSAH DODÁVKY

Hlavní zařízení
napájecí kabel
dálkové ovládání vč. baterií
User guide

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

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
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01

1.  Údaje vycházejí ze sledování obsahu po dobu pěti hodin
každý den a s projektorem nastaveným do úsporného
2.  režimu.
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Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných
vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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