KARTA PRODUKTU

EH-TW5820

Oglądaj filmy i wydarzenia sportowe oraz graj na dużym ekranie dzięki
temu przystępnemu cenowo projektorowi do kina domowego, który
wyświetla wysokiej jakości obrazy w rozdzielczości 1080p i ma
wbudowany system Android TV™
Spraw, by Twój dom stał się centrum akcji za sprawą tego projektora Full HD 1080p z
funkcjami gamingowymi . System Android TV™ pozwala łatwo przesyłać strumieniowo
materiały i odtwarzać je na tym inteligentnym i wszechstronnym projektorze. Wyraźne
obrazy, głębokie czernie i płynny ruch, a także doskonałe funkcje łączności, prosta
konfiguracja i kalibracja obrazu sprawiają, że ten projektor jest doskonałym wyborem
do każdej rozrywki domowej.
Magia dużego ekranu z opcjami gry
Dzięki temu projektorowi Full HD do kina domowego możesz oglądać filmy na dużym
ekranie o maksymalnej przekątnej 300 cali (762cm). Urządzenie świetnie sobie poradzi
nawet z najbardziej klimatycznymi scenami, wyświetlając wyraźnie zaznaczone
szczegóły cieni i głębokie czernie, zwiększając jasność za pomocą podniesienia
gammy czerni oraz rozszerzając rozdzielczość do 21:9, aby zapewnić jeszcze lepsze
wrażenia podczas gry.
Prosta konfiguracja
Niewielki i lekki projektor EH-TW5820 można z łatwością przenosić, a dzięki
przesunięciu obiektywu w pionie, zoomowi 1,6x oraz korekcji geometrii dostosowanie
obrazu przebiega bez żadnych problemów. Dostęp do rozrywki jest łatwy dzięki
wbudowanemu systemowi Android TV oraz portowi HDMI 1.4. Funkcja Bluetooth AptX
umożliwia połączenie z głośnikiem soundbar czy Bluetooth oraz słuchawkami.
Wyraziste obrazy, które wyglądają jak żywe
Technologia 3LCD firmy Epson zapewnia wyjątkowo jasne i kolorowe obrazy oraz
równie wysokie natężenie światła białego i barwnego. Nawet w dobrze oświetlonym
pomieszczeniu ten projektor Full HD 1080p pozwala wyświetlać materiały z jasnością
2700 lumenów i współczynnikiem kontrastu 70 000:1.
11 lat rozrywki²
Szukasz trwałego, bezproblemowego i niedrogiego projektora, który zapewni
doskonałą rozrywkę? Wydajne źródło światła zastosowane w modelu EH-TW5820
pozwala oglądać po jednym filmie każdego dnia przez 11 lat².

KLUCZOWE CECHY
Magia dużego ekranu w Twoim domu
Ulubione filmy, gry i wydarzenia sportowe na
dużym ekranie w Twoim domu
Łatwe konfigurowanie
Zoom 1,6x, korekcja geometrii obrazu w
pionie i poziomie
Wyjątkowo trwałe rozwiązanie
Do 11 lat rozrywki²
Zaawansowany model w przystępnej
cenie
Znakomity projektor Full HD 1080p
Wyjątkowo jasny obraz
Jednakowo wysokie natężenie światła
białego i barwnego (2700 lumenów)

EH-TW5820
ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Pilot z bateriami
Kabel zasilający
Instrukcja obsługi (CD)
Warranty card
Urządzenie podstawowe

OPCJONALNE AKCESORIA

EH-TW5820

Screen (50" Desktop type) - ELPSC32
V12H002S32
Mobile X-Type Screen, 80" (16 : 9) - V12H002S21
V12H002S21
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 (2020 models)
V13H010L97
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
Silk Screen ELPSC26
V12H002S26

INFORMACJA LOGISTYCZNA
SKU

V11HA11040

Kod kreskowy

8715946686677

Kraj pochodzenia

Filipiny

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 7500
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: + 48 22 295 37 25
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora)
www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm.
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1. System Android TV™
2. Google, Google Play, YouTube i Android TV są znakami
towarowymi firmy Google LLC.
3.
4. Jasność kolorów (natężenie światła barwnego) w
najjaśniejszym trybie została zmierzona zgodnie z IDMS 15.4
przez zewnętrzny ośrodek badawczy. Jasność kolorów różni się w
zależności od warunków użytkowania. Najpopularniejsze projektory
3LCD firmy Epson porównano z najpopularniejszymi jednoukładowymi
projektorami DLP na podstawie danych sprzedażowych NPD za okres
od maja 2017 do kwietnia 2018.
2) Przy średniej długości projekcji treści wynoszącej 1 godz. 45
min. dziennie i ustawieniu lampy w trybie ekonomicznym.

