
DATOVÝ LISTEpson EH-TW9000/9000W

Modely EH-TW9000 a EH-TW9000W byly navrženy speciálně 
pro skutečné filmové nadšence, kteří chtějí prožívat kouzlo 
dokonalé kinoprojekce ve svém vlastním domácím prostředí. 
Tyto Full HD 3D projektory pro domácí kino jsou nejlepšími ve 
své řadě a nabízí projekci obrazu v kinematografickém formátu 
ve vysokém rozlišení, jasnou 3D projekci a flexibilitu instalace, 
která umožňuje projektor instalovat tak, aby sledování filmů bylo 
co nejpohodlnějším a skutečně strhujícím zážitkem.

Vysoký kontrastní poměr 200 000:1 a úplně nová technologie panelů Epson 
3LCD zaručují vysokou kvalitu obrazu a bohaté, hluboké černé odstíny, které 
vyniknou v různém multimediálním obsahu. Interpolace snímku zajišťuje hladší  
a plynulejší pohyb filmových scén.

Projektor můžete snadno přepnout do režimu 3D, přičemž okamžitě poznáte,  
že trojrozměrný obsah je jasnější, než je tomu u mnoha Full HD 3D projektorů pro 
domácí kino1. To je výsledkem použité unikátní technologie s rychlejší odezvou 
LCD panelu, což znamená, že prodleva při střídání snímků pro pravé a levé oko  
je u těchto projektorů mnohem kratší. Jednoduše stiskněte tlačítko, které převede 
filmy a videohry z formátu 2D ve vysokém rozlišení do formátu 3D a nechte se 
unést do strhujícího světa trojrozměrné zábavy.

O snadné a rychlé nastavení projektorů se postarají funkce, jako jsou 
široký posun objektivu, výkonný zoom a automatická vertikální korekce 
lichoběžníkového zkreslení, které umožňují instalaci projektoru v různých 
polohách, aniž by docházelo ke snížení kvality projekce.

Model EH-TW9000W je jedním z prvních bezdrátových domácích projektorů 
vybavených technologií Full HD 3D2. Uživatelé mohou k projektoru snadno připojit 
své Blu-ray přehrávače a laptopy, protože součástí dodávky je také bezdrátový 
vysílač, který lze prostřednictvím kabelu HDMI k těmto zařízením jednoduše 
připojit. Bez nutnosti pevné instalace projektoru nebo nevzhledně se povalujících 
kabelů si uživatelé mohou vychutnávat projekci svého oblíbeného obsahu  
ve velkém kinematografickém formátu, aniž by docházelo ke snížení jeho kvality.

HLAVNÍ VLASTNOSTI

•  Velkoplošný zážitek ve vysokém rozlišení 
HD 1080p s vysoce výkonnou 3D 
technologií

•  Technologie Epson 3LCD a nové panely 
C2Fine přináší výjimečnou kvalitu obrazu

•  Kontrastní poměr 200 000:1 zaručuje 
hlubší černé odstíny

•  Funkce interpolace snímku zajistí plynulé 
zobrazení akce

•  Možnost konverze 2D filmů a video her ve 
vysokém rozlišení do formátu 3D
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TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU
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EH-TW9000 (černé provedení) EH-TW9000W (bílé provedení)

PROJEKČNÍ TECHNOLOGIE
LCD panel

Projekční systém 3LCD RGB s uzávěrkou s kapalnými krystaly
0,74 palce (1,87 cm) široký panel s MLA (D9, C2 Fine, 12bitový, OD)

ROZLIŠENÍ 1080p (1920 × 1080)

VYSOKÉ ROZLIŠENÍ Full HD 3D

BÍLÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP 2400 lumenů

BAREVNÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP 2400 lumenů

KONTRAST (dynamický) 200 000:1

LAMPA
Životnost (normální / ekonomický režim) 
Typ

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

OBJEKTIV Optické vlastnosti

OBRAZ
Kinofiltr
Interpolace snímku
Funkce „super rozlišení“
Reprodukce barev
Zpracování barevného videa
Frekvence obrazu 2D / 3D

Ano
Ano
Ano
Plné barvy (1.073,74 miliónů barev)
Plné 10bitové (částečné 12bitové)
240 Hz / 480 Hz

POMĚR VELIKOSTI OBRAZU A PROJEKČNÍ 
VZDÁLENOSTI

 
1,34 – 2,87:1

OPTICKÝ ZOOM 2,1 ×

KOREKCE LICHOBĚŽNÍKOVÉHO 
ZKRESLENÍ

 
Vertikální ± 30 stupňů

POSUN OBJEKTIVU vertikální / horizontální ± 96,3 % / ± 47,1 %

VELIKOST PROJEKČNÍ PLOCHY
PROJEKČNÍ VZDÁLENOST

30 – 300 palců (76,2 – 762 cm)
100palcová projekční plocha (254 cm): 2,98 – 6,36 m

TYP OBJEKTIVU
Clonové číslo (F)
Ohnisková vzdálenost

2,0 – 3,17
22,5 mm – 47,2 mm

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 
Videovstup
Komponentní video
Vstup z počítače
Digitální vstup
Vstup HDMI
Vstup pro ovládání
Funkce bezdrátového přenosu obrazu 3D HD

1 × RCA (žlutý), 1× RJ45 (3D management)
3 × RCA
1 × 15kolíkový konektor D-sub (RGB)
2 × HDMI
2 × HDMI (3D a CEC)
1 × RS-232C (D-sub 9kolíkový), trigger výstup
Ne Ano

POKROČILÉ FUNKCE
Provoz

2D barevné režimy
3D barevné režimy
3D brýle s aktivní clonou
Jiné

 
Funkce ISF, dočasné vypnutí zvuku a obrazu, přímé zapnutí a vypnutí, posuvná  
clona objektivu (s motorovým pohonem)
Dynamický, obývací pokoj, přirozený, kino
3D - dynamický, 3D - kino
2 páry
Konverze z formátu 2D do 3D, nabídka ISF kalibrace, funkce rozdělení projekční plochy

HLUČNOST (úsporný režim) 22 dB

HMOTNOST

ROZMĚRY (H×Š×V)

PŘÍKON
Normální / ekonomický režim
Pohotovostní režim

342 W / 252 W
0,35 W

ZÁRUKA Hardware: 2 roky, lampa: 3 roky

LOGISTICKÉ INFORMACE O VÝROBKU

MODEL PROJEKTORU EH-TW9000 EH-TW9000W

KÓD SKLADOVÉ JEDNOTKY

ČÁROVÝ KÓD

CO NAJDETE V BALENÍ Napájecí kabel, dálkové ovládání, svorku pro kabel HDMI, 2× 3D brýle s aktivní 
clonou, baterie (2× AA), sadu uživatelských příruček, bezdrátový vysílač HD signálu 
(pouze u modelu EH-TW9000W)

HRUBÁ HMOTNOST

ROZMĚRY KARTÓNOVÉ KRABICE 
(D×Š×V)

Epson EH-TW9000/9000W

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

•	 	Vzduchový	filtr
  (ELPAF39)
•	 	Náhradní	lampa
  (ELPLP69)
•	 	Speciální	sada	pro	montáž	na	strop
  (ELPMB22)
•	 	Prodlužovací	stropní	tyč	v	délce	 

668 – 918 mm
  (ELPFP13)
•	 	Prodlužovací	stropní	tyč	v	délce	 

918 – 1.168 mm
  (ELPFP14)
•	 	3D	brýle
  (ELPGS01)
•	 	Externí	IR	vysílač	signálu	3D
  (ELPIE01)

1  K září 2011
2  Funkce bezdrátového přenosu obrazu ve vysokém rozlišení je 

nabízena ve 27 členských zemích EU a také ve Švýcarsku, na 
Islandu, v Lichtenštejnsku a Norsku. Změna vyhrazena. Další 
informace naleznete na webových stránkách www.epson.cz

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: V13H134A39
	Spare lamp: V13H010L69
	Ceiling Mount: V12H003B22
	Celing Pipe: V12H003P13
	Celing Pipe 2: V12H003P14
	3D Glasses: V12H483001
	3D Emitter: V12H484001
	Weight: Přibližně 8,15 kg
	Dimensions: 395 × 466 × 140 mm
	SKU Code: V11H399040LW
	SKU Code 2: V11H427040LW
	Barcode: 8715946509563
	Barcode 2: 8715946509594
	Gross weight: Přibližně 11,6 kg
	Gross weight 2: Přibližně 12,2 kg
	Carton dimensions: 511 × 583 × 345 mm
	Carton dimensions 2: 


