
PROJEKTORY EPSON PRO DOMÁCÍ KINO

PŮSOBIVÉ 
DOMÁCÍ KINO



VEZME  
VÁM DECH
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Epson je světovou jedničkou mezi výrobci 
projektorů* a naše špičkové modely Epson 
EH-TW4400 a EH-TW5500 jsou vybaveny 
nejnovější technologií. Vysoká kvalita 
výkonu je zaručena po několik let, protože 
oba projektory mají standardní záruční 
dobu dva roky.

Epson nabízí širokou škálu profesionálních funkcí 
pro maximální kinematografický zážitek z domova. 
Zobrazovací technologie 3LCD například umožňuje 
hladký přechod s ohromujícím kontrastním poměrem 
až 200 000 : 1.

•  Zobrazení HD ready, rozlišení 1 080p 
s perspektivou do budoucnosti

•  Projekce za denního světla s vysokou hodnotou 
toku barevného světla 1 600 lumenů

• Kinofiltr Epson pro neuvěřitelnou přesnost barev
•  Flexibilní montáž s horizontálním a vertikálním 

posunem objektivu

*Společnost Epson patří od roku 2001 ke světové špičce ve výrobě projektorů. Zdroj: Společnost Futuresource Consulting Ltd.

Sledujte nejnovější filmy ve vysokém rozlišení doma 
na velké obrazovce. Epson vás vtáhne do děje.
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X-Men: Poslední vzdor 
Získejte jej na DVD a Blue-ray
Užijte si film X-Men: Poslední vzdor ve formátu  
Blue-ray s projektory Epson HD Ready 1 080p



BEZKONKURENČNÍ 
KVALITA OBRAZU

Technologie 3LCD
Pokročilá zobrazovací technologie 3LCD vám 
poskytne dokonce i v tom nejsvětlejším pokoji 
jemnější, ostřejší a jasnější obraz bez toho, aby blikal 
a byl rozmazaný. Společně s vestavěnou technologií 
lampy E-TORL získáváte cenově přístupnější řešení.

Epson panel C²Fine
Aby HD zábava byla jasnější a barevnější, poskytuje 
technologie Epson C²Fine vyšší stupeň kontrastu se 
skutečným rozlišením 1 080p, vynikající kvalitu obrazu, 
skutečnou černou a zvýšení imunity vůči šumu.

Vysoký kontrastní poměr
Tyto projektory mají kontrastní poměr až 200 000 : 1, 
aby vám umožnily nejlepší možný zážitek z domácího 
kina. Jednoduše neexistuje lepší způsob sledování 
filmů než výjimečná projekce s rozlišením Full HD.

Vysoký barevný světelný výstup
Aby udržela krok s bohatými barvami a vysokým 
rozlišení DVD a jiných médií, poskytuje společnost 
Epson živou kvalitu výstupu barev na vašich 
projektorech. To znamená, že máte k dispozici  
nejvyšší možnou kvalitu obrazu.



Sedm barevných režimů
Epson používá sedm barevných režimů, aby umožnil 
dokonalou kvalitu projekce za všech okolností. To 
znamená, že obraz je automaticky přizpůsoben, aby 
kompenzoval měnící se světelné podmínky. Jestliže 
sledujete film, když je podmračený den, avšak tu a tam 
vysvitne slunce, vůbec změny počasí nezaregistrujete a 
nebudete od filmu rušeni.  

Kalibrace ISF
Sledujte filmy, sportovní přenosy i běžný televizní 
program tak, jak zamýšlíte. S vestavěnou nabídkou 
vyčleněnou pro kalibraci ISF (podle standardů 
organizace Image Science Foundation) vám Epson 
EH-TW5500 umožní správně nastavit jas, kontrast, 
barvu a ostrost. Nyní můžete mít při 
sledování jakéhokoliv programu velmi 
realistický barevný obraz.

Technologie s mimořádným rozlišením 
Tato špičková technologie opravdu dokáže zvýšit 
rozlišení a detaily na určitých DVD a videích. Můžete 
si tedy být jisti, že se systémem špičkového rozlišení 
Epson na vašem projektoru si znovu a znovu užijete 
vysokou kvalitu zobrazení. 

Interpolace snímku
Epson využívá interpolace snímku pro zajištění 
křišťálově jasného a hladkého sledování filmů a 
sportovních přenosů na velké obrazovce bez rozmazání 
pohybu. Tato funkce zajišťuje ostřejší a jasnější obraz, 
i když sledujete scény s rychlým pohybem.



INTELIGENTNÍ 
PROMÍTÁNÍ

Rozsáhlé připojení
Pouze připojte Blue-ray, DVD, set-top box a začněte 
přehrávat. Široká škála perspektivních připojení 
zahrnuje 2x HDMI verzi 1,3.

Pružné řízení polohy
Pro skvělý obraz v jakémkoli pokoji může být pozice 
objektivu změněna horizontálně i vertikálně bez zkreslení 
obrazu. Kromě toho poskytuje objektiv Fujinon nejlepší 
poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti 
a dovoluje vám umístit projektor kamkoli chcete.

Jednoduchá integrace
Elegantní a moderní design projektoru Epson je ideální 
pro vybavení každé domácnosti. Vestavěný kryt kabelu 
jednoduše skryje kabel, pokud jej umísťujete na strop.

Extrémně nízká hlučnost
S extrémně nízkou hlučností ventilátoru pouze 22 dB 
můžete relaxovat a nerušeně si užívat i ty nejtišší 
momenty filmu.

Komplexní záruka
V souladu s našimi závazky poskytovat vám stále 
vysoce kvalitní produkty mají projektory domácího kina 
Epson komplexní dvouletou záruku na projektory 
a tříletou na lampy.

Projekční vzdálenosti pro EH-TW4400 a EH-TW5500 

Úhlopříčka promítací plochy Rozměry obrazu

 poměr 16 : 9 Š x V Širokoúhlý Teleskopický

 60" 1,3 m x 0,7 m 1,8 m 3,8 m

 80" 1,8 m x 1,0 m 2,4 m 5,1 m

 100" 2,2 m x 1,2 m 3,0 m 6,4 m

 120" 2,7 m x 1,5 m 3,6 m 7,6 m

 150" 3,3 m x 1,9 m 4,5 m 9,6 m

 200" 4,4 m x 2,5 m 6,0 m 12,8 m

TŘÍLETÁ 
ZÁRUKA NA 
LAMPU

Různé možnosti posunu objektivu a vzdálenost projekce

DENNÍ/NOČNÍ 
PROHLÍŽENÍ



Získejte to nejlepší ze svého současného vybavení s elegantním 
a stylovým projektorem HD Ready 1 080p. Přehrávejte disky 
Blue-ray, hrejte hry, sledujte televizi a mnohem více.

Díky vysoce kvalitnímu projektoru Full HD vám budou všichni 
kamarádi závidět. S jeho pokročilými dynamickými funkcemi 
se širokoformátové filmy stanou realitou.

• Skvělé obrázky s vysokým kontrastním poměrem 130 000 : 1
• Zlepšete kvalitu DVD a SD pomocí vlastnosti špičkového rozlišení
• Extrémně tichý ventilátor s hlučností pouhých 22 dB
• Stylový bílý design je vhodný pro jakýkoliv obývací pokoj
•  Snadná a flexibilní instalace s výhodným horizontálním a vertikálním posunem 

objektivu

• Stejný zážitek jako v kině se speciálním anamorfním objektivem
• Zlepšete kvalitu obrazu díky novému videoprocesoru HQV
• Proveďte pokročilé nastavení obrazu s nabídkou kalibrace ISF
• Skvělé obrázky s nejvyšším kontrastním poměrem na trhu – 200 000 : 1
• Širší barevná reprodukce v HDMI s xv.Colour
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450 mm

360 mm

136 mm

VSTUPY

ROZMĚRY
PROJEKČNÍ TECHNOLOGIE
Rozlišení
Vysoké rozlišení
Kontrastní poměr*
Bílý světelný výstup (jas)*
Barevný světelný výstup
Velikost obrazu
Poměr velikosti obrazu a projekční vzdálenosti
Projekční vzdálenost

Poměr přiblížení
Clonové číslo objektivu
Ohnisková vzdálenost
Posun objektivu
Zpracování videa
Barevný prostor
Hlučnost (úsporný režim)
Lampa

Technologie 3LCD, panely C2Fine
1 080p (1 920 x 1 080)
HD Ready 1 080p (Full HD)
130 000:1
1 600 lm
1 600 lm
30 až 300 palců
80palcová projekční plocha, 2,4 až 5,1 m
0,87 m až 9,03 m – rozsah transfokace
1,88 m až 19,15 m – dlouhé ohnisko transfokace
1 až 2,1 (optický)
2,0 až 3,17
22,5 mm až 47,2 mm
Vertikální ±96 % / Horizontální ±47 %
Plné 10bitové s HQV (a 12bitový panelový ovladač)
115 % NTSC (kolorimetrický trojúhelník UCS)
22 dB
S vysokou účinností (E-TORL) 200 W
4 000 hodin

Technologie 3LCD, panely C2Fine
1 080p (1 920 x 1 080)
HD Ready 1 080p (Full HD)
200 000 : 1
1 600 lm
1 600 lm
30 až 300 palců
80palcová projekční plocha, 2,4 až 5,1 m
0,87 m až 9,03 m – rozsah transfokace
1,88 m až 19,15 m – dlouhé ohnisko transfokace
1 až 2,1 (optický)
2,0 až 3,17
22,5 mm až 47,2 mm
Vertikální ±96 % / Horizontální ±47 %
Plné 10bitové s HQV (a 12bitový panelový ovladač)
115 % NTSC (kolorimetrický trojúhelník UCS)
22 dB
S vysokou účinností (E-TORL) 200 W
4 000 hodin

POKROČILÉ FUNKCE Technologie Epson Cinema Filter, interpolace snímku, pokročilá úprava ostrosti, 
technologie Epson Super white, šestiosé nastavení barev, nastavení gama, 
transformační technologie 4 : 4 pulldown, škálování výstupu, testovací vzor, 
funkce přímého zapnutí

Technologie Deepblack, Epson Cinema Filter, interpolace snímku, rozevírací nabídka 
4 : 4, omezení hlučnosti obrazu, pokročilé úpravy ostrosti, šestiosé nastavení barev, 
úpravy gama, škálování výstupů, kalibrace ISF, režim izolace barev, testovací vzor, 
funkce přímého zapnutí, kompatibilita s anamorfickým objektivem

NASTAVENÍ OBRAZU
Barevné režimy Dynamický, obývací pokoj, přirozený, kino, tmavé kino 1, tmavé kino 2, x.v.Colour Živý, kino ve dne, kino v noci, přirozený, HD, stříbrné plátno, x.v.Colour

VIDEOKOMPATIBILITA NTSC / NTSC 4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM 
480i / 480p / 526i / 526p / 720p / 1 080i / 1 080p / 24 fps / 1 080p v HDMI

NTSC / NTSC 4,43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM 
480i / 480p / 526i / 526p / 720p / 1 080i / 1 080p / 24 fps / 1 080p v HDMI

VSTUPY
Video
Multimédia
Počítač

1x kompozitní, 1x S-video, 1x komponentní/YUV (3x RCA)
2x HDMI verze 1,3a (Deepcolour, x.v.Colour)
1x RGB

1x kompozitní, 1x S-video, 1x komponentní/YUV (3x RCA)
2x HDMI verze 1,3a (Deepcolour, x.v.Colour)
1x RGB

OVLÁDÁNÍ 1x RS 232 C, 1x výstup přepínače pro promítací plátno s motorkem 1x RS 232 C, 1x výstup přepínače pro promítací plátno s motorkem

HMOTNOST 7,5 kg 7,5 kg

ZÁRUKA** Dva roky na hlavní jednotku a tři roky na lampu Dva roky na hlavní jednotku a tři roky na lampu

* Měření podle normy ISO 21118
** Nabídky záruk nejsou dostupné ve všech zemích. Ohledně dalších informací kontaktujte obchodního zástupce společnosti Epson.

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

Komponentní (3x RCA)

PočítačVideo
S-video RS-232C

HDMI 2

HDMI 1

Vypínač




