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EH-TW8100 je ideálním zařízením pro domácí kino, které je jako 
stvořené pro filmové fanoušky, jež si chtějí z pohodlí svého domova 
vychutnávat maximální kinematografický zážitek. Tento vrcholný model 
projektoru podporuje obraz ve vysokém rozlišení Full HD 1080p v 
režimech 2D i 3D a nabízí pohodlné a skutečně strhující 
kinematografické zážitky.

Vysoký kontrastní poměr 320 000 : 1 a úplně nová technologie panelů Epson 3LCD u 
modelu EH-TW8100 zaručují maximální kvalitu obrazu a bohaté, hluboké černé odstíny, 
které oceníte při projekci široké škály multimediálního obsahu. Technologie Epson 
Super Resolution (super rozlišení) a interpolace snímku přináší ostřejší a jasnější obraz 
s hladším a plynulejším pohybem filmových scén.

Ať už máte plně vybavenou speciální místnost pro sledování domácího kina nebo si jen 
chcete vychutnávát filmy u sebe v obývacím pokoji, EH-TW8100 se snadno přizpůsobí 
jakémukoli domácímu prostředí. Možnost širokého posunu objektivu a výkonný zoom 
objektiv usnadňují jeho instalaci v různých polohách.

3D obsah je viditelně jasný, a to díky technologii vylepšené svítivosti od společnost 
Epson. Obnovovací frekvence byla zdvojnásobena z 240 Hz na 480 Hz a efekt duchů 
se výrazně snížil, což znamená, že doba mezi zobrazením záběrů pro levé a pravé oko 
je nyní kratší.

2D obrazy ve vysokém rozlišení lze převést na Full HD 3D projekci pouhým stisknutím 
tlačítka. Díky funkci nastavení 3D hloubky je vnímání hloubky a kvality obrazu mnohem 
lepší než u dřívějších 3D projektorů Epson.

EH-TW8100 využívá lehké dobíjecí RF (Radio Frequency) 3D brýle s aktivní clonou*1 
(jež nejsou součástí projektoru), což znamená, že si můžete nerušeně užívat obsah. 
Tyto brýle splňují průmyslové standardy a můžete si je ponechat pro budoucí rozšíření 
a použít je také s domácími projektory a televizory jiných výrobců.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Technologie 3LCD Full HD
Kontrastní poměr 320 000 : 1
Široký posun objektivu a výkonný zoom
Obnovovací frekvence 480 Hz
3D brýle s technologií RF (Radio Frequency)



Epson EH-TW8100

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter

LCD Panel 0,74 inch with C2 Fine

IMAGE

Barevný světelný výstup 2.400 Lumeny

Bílý světelný výstup 2.400 Lumeny

Rozlišení Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9

Kontrastní poměr 320.000 : 1

Lampa ETORL, 230 W, 4.000 h Životnost, 5.000 h Životnost (v úsporném režimu)

Korekce lichoběžníku Auto vertical: ± 30 °

OPTIKA

Projekční poměr 1,34 - 2,87:1

Zoom Manual, Factor: 1, 2,1

Lens shift Manuální - Vertical ± 96,3 %, horizontal ± 47,1 %

Úhlopříčka promítaného obrazu 30 inches - 300 inches

Projekční vzdálenost - Wide 0,9 m - 9 m (100 inch screen)

Projekční vzdálenost - Tele 1,9 m - 19,2 m (100 inch screen)

Ohnisková vzdálenost 23 mm - 47 mm

Ostření Manuální

CONNECTIVITY

Rozhraní HDMI 1.4 (2x), VGA vstup, RS-232C, Kompozitní vstup, Komponentní vstup

ADVANCED FEATURES

2D Colour Modes Dynamický, Obývací pokoj, Přirozený, Kino

3D Colour Modes 3D Dynamic, 3D Cinema

Funkce a vlastnosti 3D depth adjustment, 480hz drive for 3D viewing, Automatická korekce lichoběžníku, Technologie 
DeepBlack, Epson Cinema Filter, Epson Super White, Interpolace rámečků

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie 340 W, 278 W (ekonomický), 0,39 W (v pohotovostním režimu)

Rozměry 466 x 395 x 140 mm (Šířka x Hloubka x Výška)

Hmotnost 8,4 kg

Max. hladina hluku Economy: 22 dB (A)

OBSAH DODÁVKY

Cable cover
Hlavní zařízení
Dálkové ovládání vč. baterií
User's Manual Set
Power Code

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU
V11H527040LW
Čárový kód
8715946523774
Rozměry individuálního balení
511 x 583 x 345 mm
Carton Weight
11,6 kg
Země původu
China

1. RF 3D brýle Epson s aktivní clonou se dodávají v
souvislosti s iniciativou Full HD 3D Glasses Initiative
(www.fullhd3dglasses.com)

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

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


