
DATOVÝ LIST
Projektor Epson EH-TW480 

Model EH-TW480 nabízí vysokou užitnou hodnotu za příznivou 
cenu a je ideální volbou pro hráče, filmové nadšence a sportovní 
fanoušky, kteří požadují projektor pro domácí kino vybavený 
uživatelsky přívětivými ovládacími prvky se zárukou projekce 
bohatého, ostrého obrazu.

Tento HD-Ready projektor s rozlišením 720p je vybaven technologií 3LCD, vyniká 
vysokým bílým a barevným světelným výstupem a uživatelům nabízí možnost 
snadného přenášení, což znamená, že skvělý kinematografický zážitek si mohou 
užívat v místnosti, ve které si právě přejí být. O špičkovou kvalitu obrazu se 
postarají kontrastní poměr 3000:1 společně s technologií Epson 3LCD. Díky 
stejně vysokému bílému a barevnému světelnému výstupu až 2800 lumenů 
nemusí uživatelé, kteří hrají videohry, sledují filmy nebo povzbuzují své sportovní 
týmy za denního světla, zatahovat závěsy, aby na projekci svého oblíbeného 
obsahu dobře viděli.

Posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci a funkce automatické vertikální 
korekce lichoběžníkového zkreslení umožňují jednoduchou a snadnou instalaci 
projektoru. Možnost ručního vyrovnání projekce umožňuje uživatelům snadno 
docílit rovnoměrného a přesného obrazu. Pochlubte se svými fotografiemi  
z dovolené nebo vytvářejte celé série snímků (slideshow), které lze spustit  
přímo z paměťového zařízení USB.

Tenké provedení a nízká hmotnost vám umožní vzít tento projektor kamkoli  
s sebou a libovolně přenášet své velkoplošné zážitky všude tam, kde si právě 
přejete být, ať se jedná jen o vedlejší místnost nebo o dům vašich přátel.  
Projekce obsahu v kvalitě HD-Ready si nyní mohou hráči, filmoví nadšenci  
a sportovní fanoušci užívat mnohem déle, protože lampa, kterou je projektor 
vybavený, vydrží svítit až 5.000 provozních hodin.

720p
3,000:1

HLAVNÍ VLASTNOSTI

•	 	Velkoplošný	zážitek	v	rozlišení	 
HD-Ready 720p

•	 	Kontrastní	poměr	3000:1	zaručuje	hlubší	
černé odstíny

•	 	Stejně	vysoký	bílý	i	barevný	světelný	
výstup 2800 lumenů

•	 	Manuální	horizontální	a	automatická	
vertikální korekce lichoběžníkového 
zkreslení

•	 	Prostřednictvím	HDMI	vstupu	lze	projektor	
připojit	k	DVD/Blu-ray	přehrávačům,	herním	
konzolím a set top boxům

•	 	Lampa	s	životností	5.000	hodin	přináší	
delší herní zážitky



TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU
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PROJEKČNÍ	TECHNOLOGIE
LCD panel

Projekční	systém	RGB	s	uzávěrkou	s	kapalnými	krystaly
0,59 palce (1,5 cm) s MLA (D8)

ROZLIŠENÍ 720p HD ready 1280 × 800 (poměr stran 16:10)

BÍLÝ	SVĚTELNÝ	VÝSTUP 2800 lumenů

BAREVNÝ	SVĚTELNÝ	VÝSTUP 2800 lumenů

KONTRAST	(dynamický) 3000:1

LAMPA
Životnost	(normální	/	ekonomický	režim)
Typ

4.000/5.000	hodin
200 W UHE (E-TORL)

POMĚR	VELIKOSTI	OBRAZU	A	PROJEKČNÍ	
VZDÁLENOSTI

 
1,30 – 1,56:1 

OPTICKÝ	ZOOM 1,2 ×

KOREKCE	LICHOBĚŽNÍKOVÉHO	ZKRESLENÍ Vertikální/horizontální	(posuvný	ovládací	prvek):	±	30°

VELIKOST	PROJEKČNÍ	PLOCHY
PROJEKČNÍ	VZDÁLENOST

33 – 318 palců (83,8 – 807,7 cm)
60palcová projekční plocha (152 cm): 1,68 – 2,02 m

TYP	OBJEKTIVU
Clonové číslo (F)
Ohnisková vzdálenost
Posun
Zaostřování

1,58 – 1,72
16,9 mm – 20,28 mm
10:1
Ruční

MOŽNOSTI	PŘIPOJENÍ	
Videokompatibilita
Videovstup
Komponentní	video
Vstup	z	počítače
Vstup	pro	paměťové	zařízení	USB
Audiovstup
Digitální
Vstup	pro	ovládání
Výstup	pro	reproduktory
Zobrazení USB 3 v 1

NTSC	/	NTSC4.43	/	PAL	/	M-PAL	/	N-PAL	/	PAL60	/	SECAM	
1	×	S-Video,	1×	RCA	(žlutý)
1	×	15kolíkový	konektor	D-sub	(RGB)
1	×	15kolíkový	konektor	D-sub	(RGB)
1 × USB 2.0 typu A
2	×	RCA	(bílý	/	červený)
1	×	HDMI
USB typu B
2 W
1 × USB 2.0 typu B

POKROČILÉ	FUNKCE
Provoz
Zobrazení

Přímé zapnutí a vypnutí, okamžité vypnutí
4 barevné režimy (dynamický režim, obývací pokoj, kino a herní režim)

JAZYKY 22	jazyků	(angličtina	/	francouzština	/	němčina	/	italština	/	španělština	/	
portugalština	/	zjednodušená	čínština	/	tradiční	čínština	/	ruština	/	švédština	/	
norština	/	finština	/	dánština	/	holandština	/	polština	/	maďarština	/	rumunština	/	 
ukrajinština	/	řečtina	/	turečtina	/	arabština	/	hebrejština)

HLUČNOST	v	úsporném	režimu 29 dB

HMOTNOST

ROZMĚRY	(H×Š×V)

PŘÍKON
Normální	/	ekonomický	režim
Pohotovostní	režim	/	vypnuto

270	W/223	W
3,3	W/0,47	W

ZÁRUKA Hardware: 2 roky, lampa: 3 roky 

LOGISTICKÉ INFORMACE O VÝROBKU

KÓD SKLADOVÉ JEDNOTKY

ČÁROVÝ KÓD

CO NAJDETE V BALENÍ Projektor, měkké přepravní pouzdro, černý napájecí kabel v délce 1,8 m, 
dálkové ovládání, baterii, uživatelskou příručku

HRUBÁ HMOTNOST

ROZMĚRY	KARTÓNOVÉ	KRABICE	(D×Š×V)

Epson EH-TW480

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

•	 	Vzduchový	filtr	 
 (ELPAF32)

•	 	Náhradní	lampa 
 (ELPLP67)

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816

Infolinka: 800 142 052
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.


	Air Filter: V13H134A32
	Spare lamp: V13H010L67
	Weight: Přibližně 2,3 kg
	Dimensions: 228 × 295 × 79 mm
	SKU Code: V11H475140LW
	Barcode: 8715946509358
	Gross weight: Přibližně 4,1 kg
	Carton dimensions: 366 × 338 × 155 mm


