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EH-TW6100W je ideálním bezdrátovým projektorem pro milovníky 
filmů, herní zábavy a sportovní fanoušky, kteří chtějí z pohodlí svého 
domova sledovat obsah ve Full HD na velké ploše. Tento projektor pro 
domácí kino, jenž se může pochlubit nejmodernější bezdrátovou 
technologií pro Full HD obraz, nabízí 2D i 3D zobrazení ve vysokém 
rozlišení bez kabelů a bez nutnosti pevné instalace.

Projektor EH-TW6100W nabízí vysoký kontrastní poměr 40 000 : 1 a je vybaven 
technologií Epson 3LCD, která zaručuje projekci obrazu ve špičkové kvalitě. Bílý i 
barevný světelný výstup dosahují hodnoty až 2300 lumenů, což znamená, že obsah 
můžete sledovat za bílého dne, aniž byste přitom museli sedět potmě.

Wi-Fi přehrávač Blu-ray nebo notebook lze připojit přímo k Wi-Fi rozhraní*1 projektoru. 
Zařízení, která nejsou vybavena bezdrátovou technologií, lze připojit prostřednictvím 
HD přijímače Epson. Pro připojení různých zařízení je k dispozici pět vstupních 
konektorů HDMI a všechna tato zařízení lze ovládat jediným dálkovým ovladačem. 
Bezdrátový přenos obrazu v rozlišení HD v reálném čase zajišťuje, že obsah se 
zobrazuje bez prodlevy nebo zpožďování obrazu.

3D obsah je viditelně jasný, a to díky technologii vylepšené svítivosti od společnost 
Epson. Jednoduché stisknutí tlačítka převede 2D filmy a videohry ve vysokém rozlišení 
do 3D, takže si můžete užívat ještě většího množství 3D obsahu. Zařízení je vybaveno 
lehkými dobíjecími RF (Radio Frequency) 3D brýlemi s aktivní clonou*2(jež jsou 
součástí projektoru), takže 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.

Díky funkci nastavení 3D hloubky je vnímání hloubky a kvality obrazu mnohem lepší 
než u dřívějších 3D projektorů Epson. Díky pěti různým barevným režimům a 
automatické optimalizaci barev si budete moci užívat obsah, aniž byste museli neustále 
upravovat nastavení.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Bílý/barevný světelný výstup 2300 lumenů
Bezdrátový přenos obrazu v rozlišení Full HD
Kontrastní poměr 40 000 : 1
Obnovovací frekvence 480 Hz
Včetně 3D brýlí s technologií RF (Radio 
Frequency)



Epson EH-TW6100W

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE

Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter

LCD Panel 0,61 inch with MLA (D9)

IMAGE

Barevný světelný výstup 2.300 Lumeny

Bílý světelný výstup 2.300 Lumeny

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

Aspect Ratio 16:9

Kontrastní poměr 40.000 : 1

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

Korekce lichoběžníku Auto vertical: ± 30 °, Manual horizontal ± 30 °

OPTIKA

Projekční poměr 1,32 - 2,15:1

Zoom Manual

Úhlopříčka promítaného obrazu 30 inches - 300 inches

Projekční vzdálenost - Wide 0,9 m - 8,9 m (100 inch screen)

Projekční vzdálenost - Tele 1,4 m - 14,5 m (100 inch screen)

Ohnisková vzdálenost 18 mm - 29 mm

Ostření Manuální

CONNECTIVITY

Rozhraní USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B, RS-232C, VGA vstup, Komponentní vstup, HDMI 1.4 (2x), 
Kompozitní vstup

ADVANCED FEATURES

2D Colour Modes Auto, Dynamic, Living room, Natural, Cinema

3D Colour Modes 3D Dynamic, 3D Cinema

Funkce a vlastnosti 3D depth adjustment, 480hz drive for 3D viewing, Auto colour optimizer, Automatická korekce 
barev, Automatická korekce lichoběžníku, Epson Cinema Filter, Epson Super White, Šestiosé 
ovládání barev, Slide show, Funkce rozdělení obrazovky, Super resolution

OBECNÉ INFORMACE

Spotřeba energie 358 W, 274 W (ekonomický), 0,35 W (v pohotovostním režimu)

Rozměry 420 mm x 365 mm x 137 mm (Šířka x Hloubka x Výška)

Hmotnost 6 kg

Max. hladina hluku Economy: 24 dB (A)

Reproduktory 20 W, Stereo: Stereo

OBSAH DODÁVKY

Hlavní zařízení
Napájecí kabel
Dálkové ovládání s podsvícením vč. baterií
User's Manual Set
HDMI Cable Clamp
RF 3D GLasses x 1
WirelessHD I/F Cover
WirelessHD Transmitter

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU
V11H502040LW
Čárový kód
8715946527420
Rozměry individuálního balení
501 x 438 x 310 mm
Carton Weight
8,5 kg
Země původu
China

1. Funkce bezdrátového přenosu obrazu ve vysokém rozlišení
je nabízena ve 27 členských zemích EU a také v Chorvatsku,
na Islandu, v Norsku, Saúdské Arábii, ve Švýcarsku, Turecku
a Spojených arabských emirátech. Změna vyhrazena. Podrobné
informace o dostupnosti na jednotlivých trzích si vyžádejte
u místního zástupce společnosti Epson
2. RF 3D brýle Epson s aktivní clonou se dodávají v
souvislosti s iniciativou Full HD 3D Glasses Initiative
(www.fullhd3dglasses.com)

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