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Cenově dostupný model EH-TW490 od společnosti Epson představuje 
HD-Ready projektor s rozlišením 720p určený pro domácí kino a 
umožňuje vám vychutnat si videohry, filmy a sportovní přenosy na 
velkém projekčním plátně zcela novým způsobem. Technologie 3LCD 
od společnosti Epson zajišťuje čistý, ostrý obraz s živými a přesnými 
barvami. Tenký design s nízkou hmotností umožňuje provést snadnou 
instalaci projektoru kdekoliv v domě.

Skvělý zážitek z velké promítací plochy
Můžete sledovat obsah s vysokým jasem a přesnými barvami za různých světelných 
podmínek, aniž byste museli sedět ve tmě. Projektor je totiž vybaven technologií 3LCD 
od společnosti Epson, která zaručuje stejně vysoký bílý i barevný světelný výstup 3 000 
lm. Kromě toho nabízí kontrastní poměr 12 000 : 1 u velmi tmavých filmových scén 
nebo živých sportovních přenosů mnohem čistší obraz se sytými barvami. 

Snadná obsluha
Posuvný ovládací prvek pro horizontální korekci a funkce automatické vertikální 
korekce lichoběžníkového zkreslení umožňují jednoduchou a snadnou instalaci 
projektoru. Obraz na projekční ploše lze vyrovnat bez ohledu na úhel naklonění 
projektoru tak, aby byl vždy souměrný a přesný. Můžete se klidně usadit a sledovat 
film, rychle se zapojit do online her nebo zajistit, že nezmeškáte začátek žádné důležité 
sportovní události.

Přenosný projektor
Tenké provedení, nízká hmotnost a dodávaná přenosná brašna vám umožní vzít tento 
projektor kamkoli s sebou a libovolně vytvořit zážitek z velkoplošné projekce bez 
ohledu na to, zda se jedná jen o vedlejší místnost nebo o dům vašich přátel.

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Bílý a barevný světelný výstup 3 000 lm
Technologie 3LCD HD-Ready
Korekce lichoběžníkového zkreslení
Široké možnosti síťového připojení
Tenké a lehké provedení



Epson EH-TW490

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Projekční systém Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel 0,59 palec s MLA (D8)

OBRAZ
Barevný světelný výstup 3.000 lumeny
Bílý světelný výstup 3.000 lumeny
Rozlišení WXGA, 1280 x 800, 16:10
Kontrastní poměr 12.000 : 1
Lampa 200 W, 5.000 h Životnost, 6.000 h Životnost (v úsporném režimu)
Korekce lichoběžníku Auto vertikální: ± 30 °, Manuální horizontální ± 30 °

OPTIKA
Projekční poměr 1,30 - 1,56:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,2
Úhlopříčka promítaného obrazu 33 palce - 318 palce
Projekční vzdálenost - Wide 0,9 m - 9 m (60 palec displej)
Projekční vzdálenost - Tele 1,1 m - 10,8 m (60 palec displej)
Projekční vzdálenost (wide/tele)1,68 m - 2,02 m (60 palec displej)
Ohnisková vzdálenost 16,9 mm - 20,28 mm
Ostření Manuální

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Funkce USB Display 3v1: obraz / myš / zvuk
Rozhraní S-Video vstup, HDMI vstup, USB 2.0 typu B, USB 2.0 typu A

POKROČILÉ FUNKCE
2D barevné režimy Dynamický, Obývací pokoj, Kino
Funkce a vlastnosti Herní režim, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, JPEG prohlížeč, Lampa 

s dlouhou životností, Quick Corner

OBECNÉ INFORMACE
Rozměry výrobku 297 x 234 x 77 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 2,4 kg
Max. hladina hluku Normální režim: 37 dB (A) - Úsporný režim: 29 dB (A)
Reproduktory 2 W

OSTATNÍ
Záruka 24 měsíců U dodavatele, Lampa: 36 měsíců nebo 3.000 h

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU V11H558040

Čárový kód 8715946528960

Rozměry individuálního balení 360 x 362 x 160 mm

Hmotnost kartónové krabice 3,68 Kg

Násobky množství při obj. 6 Jednotky

Země původu Čína

Velikost palety 78 ks (6 x 13)

OBSAH DODÁVKY

Přenosná taška
Hlavní zařízení
Úvodní příručka
Dálkové ovládání vč. baterií
Návod k použití (CD)
Záruční dokument
Napájecí kabel

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Lamp - ELPLP78 - EB-SXW03/SXW18/X24
 V13H010L78

Air Filter - ELPAF32 - EB-SXW11/12/14
 V13H134A32

Adapter - ELPAP07 Wireless LAN b/g/n
 V12H418P13

Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
 V12H003B23

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