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Élvezze a filmeket, sportközvetítéseket és játékokat nagy képernyőn 
ezzel a kiváló minőségű, megfizethető és kompakt 4K PRO-UHD 
házimozi projektorral.

Változtassa otthonát az események központjává ezzel a 4K PRO-UHD projektorral. 
Éles képek, mély fekete színek, finom mozgás, valamint nagyszerű 
csatlakoztathatóság, egyszerű beállítás és igazítás: ez a projektor tökéletes választás 
minden otthoni szórakozáshoz.4 Kompakt és ívelt kialakításának köszönhetően 
könnyedén belesimul otthonába.

Játék nagy képernyőn
Ez a 4K PRO-UHD1 házimozi projektor 20 ms-nál kisebb késleltetési idejével és akár 
500 hüvelyk méretű vetített képével a nagy vászon élményét teremti meg otthona 
kényelmében. A leghangulatosabb jeleneteket is teljes mértékben átélheti, hiszen a 
gazdag szürkeskála és a mély fekete megjelenítése mellett a sötét gamma emelésével 
növeli a fényerőt a még jobb játékélményért. Nagyszerű kiegészítője a barátokkal töltött 
játékpartiknak.

Egyszerű telepítés
A kompakt és könnyű EH-TW6150 projektor könnyen mozgatható és pozicionálható. 
Ráadásul a függőleges lencseshift, az 1,6x zoom és a trapézkorrekció 
problémamentes képelhelyezést garantál. A kapcsolódásról 1.4-es HDMI-port 
gondoskodik. 

Élvezze az élénk és életszerű kép által nyújtott élményt
Nem véletlenül annyira híres az Epson 3LCD technológiája, hiszen egyformán magas 
fehér- és színesfény kibocsátást biztosít a kivételesen nagy fényerejű, mégis élénk 
színű képek vetítése érdekében3. A 4K PRO-UHD projektor akár nappali fényviszonyok 
mellett is 2800 lumen fényerejű és 35000:1 kontrasztaránnyal rendelkező képet vetít.

Élvezze a szórakozást akár 15 éven át²
A fényforrás 10 000 órás élettartamának köszönhetően2 akár
15 éven át minden nap megnézhet egy filmet anélkül, hogy a lámpa cserére szorulna. 
Az Epson projektorai
közismerten megbízhatóak, így nem kell attól tartania, hogy akár egyetlen percről is 
lemarad
a kedvenc filmjéből, mérkőzéséből vagy játékából.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Élvezze a nagy képernyő által nyújtott 
élményt
Vetítse ki nagy méretben kedvenc filmjeit, 
játékait és sporteseményeit az otthonában
Könnyen telepíthető
1,6x zoom, vízszintes és függőleges 
trapézkorrekció
Hosszú távú megoldás
15 évre elegendő szórakozás²
Megfizethető, csúcstechnológiás 
projektor
Élje át a 4K PRO-UHD projektor élményét
Lenyűgöző, nagy fényerejű kép
Egyformán magas, 2800 lumen fényerejű 
fehér- és színesfény kibocsátás



A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA
Képalkotási eljárás 3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek
LCD panel 0,61 hüvelyk ezzel: C2 Fine

KÉP
Színesfény kibocsátás 2.800 Lumen- 1.900 Lumen (gazdaságos) In accordance with ISO 21118:2020
Fehérfény kibocsátás 2.800 Lumen - 1.900 Lumen (gazdaságos) In accordance with ISO 21118:2020
Felbontás 4K PRO-UHD
Kontrasztarány 35.000 : 1
Izzó UHE, 200 W, 4.500 h Élettartam, 7.500 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrekció Auto függőleges: ± 30 °, Manuális vízszintes ± 30 °
Színreprodukció akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA
Vetítési arány 1,32 - 2,15:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,62
Lencseváltás Manuális - Függőleges ± 60 %
Vetítési méret 40 hüvelyk - 500 hüvelyk
Vetítési távolság wide/tele 2,34 m - 3,81 m ( 80 hüvelyk képernyő
Gyújtótávolság 18,2 mm - 29,2 mm
Fókusz Kézi

CSATLAKOZÓK
Csatlakozók USB 2.0-B (csak szerviz), Jack kimenet, HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2.0-A

SPECIÁLIS FUNKCIÓK
2D színmódok Dinamikus, Természetes, Mozi, Vivid
Jellemzők Automatikus trapézkorrekció, Beépített hangszóró, Lejátszási mód, Vízszintes és függőleges 

trapézkorrekció, Hosszú élettartamú lámpa, Quick Corner

ÁLTALÁNOS
Energiafogyasztás 301 Watt, 231 Watt (gazdaságos), 0,4 Watt (készenléti üzemmódban)
Hőelnyelés 1.023,4 BTU/hour (max)
Termék méretei 333 x 275 x 131 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly 4,1 kg
Zajszint Normál: 36 dB (A) - Gazdaságos: 28 dB (A)
Hangszóró 10 Watt
Szoba/Alkalmazás típusa Játékok, Házimozi, Otthoni fotózás, Sportok, Streamelés, Tévé és sorozatok
Elhelyezés Mennyezethez rögzített, Asztali készülékek
Színes Fehér

EGYÉB
Garancia 24 hónap Bevitel, Izzó: 36 hónap vagy 3.000 o

Választható garancia-meghosszabbítás

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU V11HA74040

Vonalkód 8715946710624

Származási ország Fülöp-szigetek

EH-TW6150

A DOBOZ TARTALMA

Távvezérlő elemekkel
Warranty card
Használati utasítás
Készülék
Tápkábel

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-
x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23

1.  A 4K hatást nyújtó technológia az összes képpont átlós
eltolásával kétszerezi meg a Full HD
2.  felbontást.
3.  Egy átlagosan 1 óra 45 perces film minden napos
megtekintésével és a gazdaságos Eco módba állított lámpával
számolva.
4.  A színek fényerejét (színesfény kibocsátás) a
legnagyobb fényerejű üzemmódban, egy külső laboratóriumban,
az IDMS 15.4 szabványnak megfelelően mérték. A színes
fényerő a használati körülményektől függően változhat. A
legnagyobb számban eladott Epson 3LCD projektorok
összemérve a legnagyobb számban eladott 1 chipes DLP
projektorokkal, az NPD értékesítési adatai alapján, a 2019
októberétől 2020 szeptemberéig tartó időszakban.

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház I. 
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680 
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat: 
+36 (1) 577-9932 
www.epson.hu


