
VELKOPLOŠNÁ 
ZÁBAVA

PROJEKTORY EPSON PRO DOMÁCÍ ZÁBAVU



UŽIJTE SI  
ZÁBAVU DOMA



PODĚLTE SE  
O LEGRACI



S multifunkčním přístrojem Epson EH-DM3 si můžete 
užívat nekonečnou zábavu. S kompletním řešením 
vybaveném přehrávačem DVD a reproduktory 
s virtuálním prostorovým zvukem můžete sledovat 
fi lmy a sport, hrát hry a prohlížet si fotografi e, a to 
i v malé místnosti.

KOMPLET PRO 
DOMÁCÍ ZÁBAVU 
V JEDINÉM PŘÍSTROJI

•  Široké možnosti použití projektoru Epson EH-DM3 vám 
poskytnou maximální zábavu 

•  Snadné připojení herní konzoly, počítače, fotoaparátu 
a dalších zařízení

•  I v malé místnosti můžete promítat velký obraz ve vysoké 
kvalitě

•  Kompaktní a lehký projektor, který lze umístit dle aktuální 
potřeby

•  I za denního světla uvidíte zářivé barvy a kontrast – není třeba 
zhasnout světlo

Lehký a snadno přenosný

Ice Age 3 TM & © 2009 Twentieth Century Fox
Home Entertainment LLC. Všechna práva vyhrazena.
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Připojte

Vložte DVD Bavte se

Obrázky mohou být změněny



Všestranný a stylový projektor Epson EH-TW3500 vám 
nabídne poutavou zábavu ve vysoké kvalitě.  
I za jasného denního světla si můžete užít dokonalý 
obraz s úhlopříčkou až 300 palců.

•  Širokoúhlé filmy, sport a hry v rozlišení HD ready 1 080p
•  Snadné připojení přehrávače DVD nebo Blu-ray, televizního 

tuneru, herní konzoly, počítače a digitálního fotoaparátu 
•  Díky vysokému jasu a kontrastnímu poměru 36 000:1 

můžete sledovat obraz i za denního světla
•  Snadná a flexibilní instalace díky možnosti volného položení  

i montáže ke stropu
• Velmi tichý provoz s hlučností ventilátoru 22 dB

KŘIŠŤÁLOVÁ ČISTOTA

VYSOKÉ ROZLIŠENÍ

Projektor Epson EH-TW450 s rozlišením HD ready 
oživí vaše hry tak, že se budete cítit jejich součástí. 
Při sportovních utkáních budete jako na tribuně mezi 
ostatními diváky. S velkoplošným obrazem projektorů 
Epson je snadné se odreagovat.

•  Jasnější obraz, přirozené a živé barvy se zobrazovací 
technologií Epson 3LCD

•  Snadné připojení jiných zařízení prostřednictvím řady portů 
zahrnující HDMI, S-video a USB 

•  Díky vysokému barevnému světelnému výstupu 2500 lm 
můžete sledovat obraz i za jasného denního světla

•  Zvuk ve vynikající kvalitě díky vestavěnému reproduktoru  
a tichému ventilátoru

• Automatická korekce zajistí vždy dokonalý obraz



Skvělá kvalita obrazu
S technologií 3LCD je obraz nabitý akcí, jasnější a výraznější. 
Barvy jsou přesnější a bez obtíží můžete pohodlně sledovat 
filmy, sport a fotografie i v nejsvětlejších místnostech.  
 
Snadné připojení a použití
Využijte své stávající vybavení naplno – rychle a snadno 
připojíte přehrávače DVD a Blu-ray, set-top boxy, herní konzoly 
a digitální fotoaparáty.

Snadno přenosné
Podělte se o velkoplošnou zábavu se svou rodinou a přáteli. 
Lehký a přenosný projektor můžete vzít kamkoliv s sebou. 

TŘÍLETÁ 
ZÁRUKA  
NA LAMPU

ZAPOJTE SE  
DO AKCE



Na velké obrazovce jsou napínavé okamžiky  
ještě silnější, obzvlášť když je s vámi vaše rodina  
a přátelé.

Díky snadné instalaci můžete používat projektory Epson 
okamžitě. Ani nemusíte sedět ve tmě – technologie Epson 
vám umožní sledování za denního světla i na malou 
vzdálenost. Díky tomu jsme od roku 2001 vedoucím světovým 
výrobcem projektorů.*

Zobrazovací technologie Epson 3LCD zabraňuje blikání či 
rozmazání barev a zajišťuje ostřejší a přesnější barvy. Užijte  
si domácí zábavu naplno díky špičkovým technologiím  
Epson a připravte se na mimořádně realistický zážitek.

Snadná instalace a připojení jakéhokoliv  
domácího zařízení

*Futuresource Consulting Ltd

VYZKOUŠEJTE ŽIVÉ 
AKČNÍ SPORTY, FILMY  
ČI NEJNOVĚJŠÍ 
POČÍTAČOVÉ HRY

• DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT
• VIDEOKAMERA

• ZESILOVAČ
• SESTAVA HI-FI 

• DOMÁCÍ POČÍTAČ • PŘEHRÁVAČ DVD
• SET-TOP BOX

• TELEVIZOR • HERNÍ KONZOLA

SLEDOVÁNÍ VE 
DNE I V NOCI
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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 zoomu

Světelnost objektivu

Ohnisková vzdálenost

Posun objektivu

Zpracování videa

Barevný prostor

Hlučnost (úsporný režim)

Lampa

Zvuk

Technologie 3LCD

540p (940 x 540)

HD compatible

3 000:1

2 000 lm

2 000 lm

30 až 300 palců

1,80 m při úhlopříčce 60 palců

–

1–1,35 (digitální)

1,44

16,6 mm

–

–

–

28 dB

200 W UHE (E-TORL)

4 000/5 000 hodin (normální/úsporný režim)

2 x 10 W (stereo)

Technologie 3LCD

720p (1 280 x 720)

HD Ready

3 000:1

2 500 lm

2 500 lm

33 až 318 palců

1,68–2,02 m při úhlopříčce 60 palců

–

1–1,2 (optický)

1,58–1,72

16,9–20,28 mm

–

–

–

29 dB 

200 W UHE (E-TORL)

4 000/5 000 hodin (normální/úsporný režim)

1 W (mono)

Technologie 3LCD

1 080p (1 920 x 1 080)

HD Ready 1 080p (Full HD)

36 000:1 

1 800 lm

1 800 lm

30 až 300 palců 

2,4–5,1 m při úhlopříčce 80 palců

0,87–9,03 m – krátké ohnisko 

1,88–19,15 m – dlouhé ohnisko

1–2,1 (optický)

2,0–3,17

22,5–47,2 mm

Vertikální ± 96 %, horizontální ± 47 %

Plné 10bitové

115 % NTSC (kolorimetrický trojúhelník UCS)

22 dB

200 W UHE (E-TORL)

4 000 hodin

–

POKROČILÉ FUNKCE Držadlo pro snadné přenášení

Kompatibilní s formátem DivX

Port USB (mp3/wma, prezentace fotografií, DivX) 

Vyhledání zdroje

Automatická korekce lichoběžníkového zkreslení

Automatická úprava barev

Herní režim

Přestávka

Prezentace fotografií z paměťového zařízení USB

USB Display

Uživatelské logo

Ztlumení zvuku a videa

Pozastavení

Přímé zapnutí a vypnutí

Okamžité vypnutí

Kinofiltr Epson

Pokročilé nastavení ostrosti

Technologie Epson Super white

Šestiosé nastavení barev

Vlastní nastavení gama-korekce

Přepočet pulldown 2:2 (rozlišení 1 080p / 24 snímků/s)

Změna měřítka výstupu

Zkušební vzor

NASTAVENÍ OBRAZU

Korekce lichoběžníkového zkreslení

Barevné režimy

Zvukové režimy

± 30 stupňů

Dynamický, obývací pokoj, kino, automatický, hra

DVD: koncert, divadelní hra, akce, science-fiction

CD: klasika, jazz, rock, digitální

± 30 stupňů

Dynamický, obývací pokoj, kino, hra

–

–

Dynamický, obývací pokoj, přirozený, kino, tmavé  

kino 1, tmavé kino 2, x.v.Colour

–

FORMÁTY VIDEA NTSC, PAL, SECAM až do 1 080i NTSC, NTSC 4.43, PAL, M–PAL, N–PAL, PAL  

60, SECAM

NTSC, PAL, SECAM až do 1080p

VSTUPY

Video

Multimédia

Počítač

Zvuk

1 x kompozitní

1 x komponentní

1 x USB typ A

1 x HDMI

1 x RGB

1 x USB typ B

1 x stereofonní konektor pro sluchátka

1 x koaxiální digitální zvukový výstup

1 x kompozitní

1 x S-video 

1 x komponentní 

1 x HDMI

1 x USB typ A

1 x RGB

1 x USB typ B

1 x RCA 

(společný se zvukovým konektorem pro analogový 

vstup RGB)

1 x kompozitní

1 x S-video 

1 x komponentní/YUV (3 x  RCA)

2 x HDMI (verze 1.3)

1 x RGB

–

VÝSTUPY

Zvuk 1 x stereofonní konektor pro sluchátka

1 x koaxiální digitální zvukový výstup

– –

OVLÁDÁNÍ – – 1 x RS 232 C

1 x spínač pro promítací plátno s motorkem

HMOTNOST 4,2 kg 2,3 kg 7,3 kg

ROZMĚRY – H x Š x V 239 x 335 x 127 mm 228 x 295 x 77 mm 390 x 450 x 145 mm

DODÁVANÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ Napájecí kabel, kabel k počítači, adaptér komponentního 

videa, dálkový ovladač s bateriemi, měkké přepravní 

pouzdro, uživatelská příručka

Napájecí kabel, kabel k počítači, adaptér 

komponentního videa, dálkový ovladač s bateriemi, 

měkké přepravní pouzdro, sada uživatelských příruček

Napájecí kabel, krytka objektivu, dálkový ovladač  

s podsvícením včetně baterií, sada uživatelských 

příruček

ZÁRUKA** 2 roky na hlavní jednotku, 3 roky na lampu 2 roky na hlavní jednotku, 3 roky na lampu 2 roky na hlavní jednotku, 3 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




