
DATOVÝ LIST
Projektor Epson MG-850HD 

Společnost Epson, která si již celé desetiletí drží prvenství na trhu 
s projektory1, nabízí vůbec první HD-Ready 3LCD projektor pro 
domácí kina, který je vybavený dokovací stanicí pro zařízení iPod2.

Tento nový systém domácí zábavy dokáže přehrávat hudbu, videa a fotografie 
přímo ze zařízení iPod, iPhone a iPad3, aniž by uživatelé museli stahovat speciální 
aplikace. Tento model nabízí velkoplošný zážitek z dokonalé domácí projekce, 
která divákům přináší bohatý a ostrý obraz.

Obsah lze snadno přehrávat pouhým připojením vašeho zařízení iPod, iPhone 
nebo iPad k dokovací stanici umístěné v zadní části projektoru. Televizní pořady  
a filmy stažené z internetového obchodu iTunes nyní můžete přehrávat ve velkém, 
kinematografickém formátu. Kromě toho nabízí projektor MG-850HD rozsáhlou 
řadu možností připojení dalších zařízení, díky nimž můžete poslouchat také obsah 
svých oblíbených Blu-ray a DVD disků, souborů uložených v počítači, můžete 
však také připojit televizor nebo herní konzoli.

Tento projektor nabízí vysoký kontrastní poměr 3000:1 a je vybavený technologií 
Epson 3LCD, která zaručuje projekci obrazu špičkové kvality. Stejně vysoký bílý 
a barevný světelný výstup dosahující až 2800 lumenů znamená, že již nemusíte 
zatahovat závěsy, abyste dosáhli vysoké kvality projekce.

Díky manuální horizontální a automatické vertikální korekci lichoběžníkového 
zkreslení a funkcím „plug and play“ je instalace projektoru MG-850HD 
jednoduchá a rychlá. Konstruktéři společnosti Epson navíc vybavili tento projektor 
užitečným a srozumitelným menu, které je kompatibilní se zařízeními Apple.

Veškerý audiovizuální obsah je podporován dvěma 10W reproduktory. Za účelem 
přehrávání hudby můžete model MG-850HD jednoduchým vypnutím lampy 
během okamžiku proměnit v tradiční dokovací stanici pro iPod.

HLAVNÍ VLASTNOSTI

•		Velkoplošný	zážitek	v	rozlišení	 
HD-Ready 720p

•		Technologie	Epson	3LCD	přináší	
výjimečnou kvalitu obrazu

•		Kontrastní	poměr	3000:1	zaručuje	hlubší	
černé odstíny

•		Stejně	vysoký	bílý	a	barevný	světelný	
výstup dosahující 2800 lumenů umožňuje 
projekci i za denního světla

720p
3,000:1

2 x 10W



TECHNICKÉ ÚDAJE O VÝROBKU
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PROJEKČNÍ TECHNOLOGIE
LCD panel

Projekční systém 3LCD RGB s uzávěrkou s kapalnými krystaly
0,59 palce (1,5 cm) s MLA (D8)

ROZLIŠENÍ HD-Ready 720p

BÍLÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP *  
normální / ekonomický režim

 
2800 lumenů

BAREVNÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP *  
normální / ekonomický režim

 
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 stupňů

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

1,58 – 1,72
16,9 mm – 20,28 mm

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 
Videovstup
Komponentní video
Vstup z počítače
Funkce zobrazení USB 2 v 1
Funkce zobrazení USB 3 v 1
Digitální
Audiovstup
Vstup pro mikrofon
Dokovací stanice pro zařízení iPod
Výstup pro reproduktory

1 × RCA (žlutý)
1 × komponentní (D-sub 15kolíkový)
1 × 15kolíkový konektor D-sub (RGB)
1 × USB typu A (prezentace, dokumentární kamera)
1 × USB typu B (zobrazení USB 3 v 1)
1 × HDMI
2 × RCA (bílý / červený)
1 × mikrofon
Ano
2 × 10 W (stereo)

POKROČILÉ FUNKCE
Zabezpečení
Provoz
Zvukové režimy
Barevné režimy

Zámek Kensington, ochrana zařízení iPod heslem
Přímé zapnutí / vypnutí, dočasné vypnutí zvuku a obrazu
Standardní, hlasový, hudební, filmový
5 barevných režimů (automatický a dynamický režim, obývací pokoj, kino a herní režim)

HLUČNOST v úsporném režimu  29 dB

HMOTNOST

ROZMĚRY (H×Š×V)

PŘÍKON
Normální / ekonomický režim
Pohotovostní režim
Pohotovostní režim se zařízením iPod

319 W / 267 W
0,23 W
34 – 55 W (minimální / maximální hlasitost)

ZÁRUKA Hardware: 2 roky, lampa: 3 roky 

LOGISTICKÉ INFORMACE O VÝROBKU

KÓD SKLADOVÉ JEDNOTKY

ČÁROVÝ KÓD

CO NAJDETE V BALENÍ Projektor, černý napájecí kabel v délce 3 m, dálkové ovládání, baterii, sadu uživatelských 
příruček, držák pro iPad

HRUBÁ HMOTNOST

ROZMĚRY KARTÓNOVÉ KRABICE 
(D×Š×V)

1  Zdroj: Futuresource Consulting Limited  
(www.futuresource-consulting.com)

2  K září 2011 
3  „Made for“ iPod touch (1., 2., 3. a 4. generace), iPod nano  

(3., 4. a 5. generace), iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,  
iPhone 4, iPad a iPad 2.

Označení „Made for iPod“, „Made for iPhone“ a „Made for 
iPad“ znamenají, že elektronické příslušenství bylo navrženo 
speciálně za účelem připojení zařízení iPod, iPhone nebo iPad a 
nese certifikaci výrobce, která potvrzuje, že příslušenství splňuje 
výkonové standardy stanovené společností Apple. Společnost 
Apple nenese odpovědnost za provoz tohoto zařízení nebo 
jeho shodu s bezpečnostními standardy a regulačními předpisy. 
Vezměte prosím na vědomí, že použití tohoto příslušenství 
se zařízeními iPod, iPhone nebo iPad může ovlivnit výkon 
bezdrátového přenosu. iPad, iPhone, iPod nano, iPod touch 
a iTunes jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc., 
registrovanými v USA a dalších zemích.

Epson MG-850HD

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

•	 	Vzduchový	filtr 
 (ELPAF37)

•	 	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: V13H134A37
	Spare lamp: V13H010L67
	Weight: Přibližně: 3,9 kg
	Dimensions: 291 × 340 × 115 mm
	SKU Code: V11H444040LW
	Barcode: 8715946509389
	Gross weight: Přibližně 5,69 kg
	Carton dimensions: 425 × 373 × 272 mm


