
DATOVÝ LIST
Epson EH-TW3600

Milovníci sportu, her a filmů si mohou v pohodlí domova vychutnávat 
velkoformátové zážitky, které nabízí tento skvělý projektor s plným 
rozlišením (Full HD).

Prostřednictvím projekční plochy o velikosti až 300 palců přináší model  
EH-TW3600 do vašeho života videohry, filmy a sport, a stává se tak univerzální 
alternativou televize s vysokým rozlišením. 

Projektor EH-TW3600 je vybaven technologií Epson 3LCD, která zaručuje 
hladký, živý obraz s vynikajícím jasem a rozlišením. Není nutné zatahovat závěsy, 
dokonce ani za denního světla, protože projektory nabízejí stejně vysoký výkon 
bílého i barevného světla (CLO) – 2 000 lumenů, čímž jsou zajištěny přirozené 
barvy a jasný obraz.

Model EH-TW3600 lze snadno nastavit. Je totiž vybaven plně nastavitelným 
objektivem a zoomem pro dosažení dokonalého obrazu. Připojením projektoru  
k set-top boxům, herním konzolím a DVD nebo Blu-ray přehrávačům pomocí 
dvou HDMI vstupů lze snadno vytvořit velkoformátový zážitek v každém  
obývacím pokoji.

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

•  Velkoformátový zážitek v plném rozlišení 
1080p

•  3LCD pro vynikající kvalitu obrazu
•  Vysoký CLO pro snadnou projekci za 

denního světla
•  Hluboká černá a svěží bílá s vysokým 

kontrastním poměrem
•  Snadná instalace pomocí nastavitelného 

objektivu a zoomu
•  Dva HDMI vstupy pro snadné připojení

1080p 2 000 lm 7,3



TECHNICKÉ ÚDAJE VÝROBKU

Epson EH-TW3600
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VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

•  Náhradní lampa (ELPLP49)
•  Vzduchový filtr (ELPAF21)
•  80palcové přenosné plátno 16:9 

(ELPSC21)
•  80palcové svinovací plátno 16:10 

(ELPSC24)
•  Sada pro montáž na strop (ELPMB22)
•  Stropní lišta 668 – 918 mm (ELPFP13) 
•  Stropní lišta 918 – 1 168 mm (ELPFP14) 
•  Kryt kabelu (ELPCC01W)

CO NAJDETE V BALENÍ?

•  Projektor
•  Napájecí kabel 3 m
•  Dálkový ovladač s bateriemi
•  Sadu uživatelských příruček

* Měření podle normy ISO 21118

PROJEKČNÍ TECHNOLOGIE Projekční systém RGB s uzávěrkou s kapalnými krystaly
0,74 palce široký panel s MLA (D7, C2 – jemný, 12bitový)

ROZLIŠENÍ 1080p – 1 920 x 1 080 (poměr stran 16:9)

BÍLÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP *
Normální 2 000 lumenů

BAREVNÝ SVĚTELNÝ VÝSTUP *
Normální 2 000 lumenů

KONTRAST (dynamický) 50 000:1

LAMPA
Životnost (normální / ekonomický režim) 
Typ

4 000 hodin
200W UHE E-TORL

OBRAZ
Kinofiltr
Interpolace rámečku
Funkce super rozlišení

Ano
Ne
Ne

POMĚR VELIKOSTI OBRAZU A PROJEKČNÍ 
VZDÁLENOSTI

1,34 – 2,87

POMĚR ZOOMU Optický zoom x 2,1

POSUN OBJEKTIVU 
Vertikální / horizontální ± 96,3% / ± 47,1%

VELIKOST PROJEKČNÍ PLOCHY 30 palců až 300 palců

PROJEKČNÍ VZDÁLENOST 100palcová projekční plocha 2,98 – 6,36 m

TYP OBJEKTIVU
Clonové číslo
Ohnisková vzdálenost
Zaostřování

2,0 – 3, 17:1
22,5 mm – 47,2 mm
Ručně

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ 
Video vstup
Vstup pro počítač
Digitální
Vstup pro ovládání

2 x HDMI, 1 x RCA (žlutý), 1x S-Video, 1 x komponentní video 
2 x HDMI, 1 x D-sub 15-pin (RGB)
2 x HDMI
1 x 3,5 mm mini konektor, 1 x D-sub 9pin 

POKROČILÉ FUNKCE
Provoz
Zobrazení

Funkce přímého zapnutí
5 barevných režimů (dynamický, obývací pokoj, přirozený, kino, x.v.Color)

JAZYKY Angličtina / francouzština / němčina / italština / španělština / portugalština / korejština / 
tradiční čínština / zjednodušená čínština / ruština / holandština / dánština / maďarština / 
čeština / polština / norština / finština / švédština / řečtina / turečtina / japonština 

ÚROVEŇ HLUKU 
Normální / ekonomický režim 28 dB / 22 dB

HMOTNOST 7,3 kg

ROZMĚRY (H x Š x V) 360 x 450 x 136 mm

PŘÍKON
Normální / ekonomický režim
Pohotovostní režim

272 W / 224 W
0,3 W

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Směrnice o nízkém napětí (2006 / 95 / EC) (označení CE)
Směrnice EMC (2004 / 108 / EC)

ZÁRUKA 2 roky na hlavní jednotku, 3 roky na lampu

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.




