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Ať už chcete vylepšit svůj systém domácí zábavy nebo si chcete užívat 
hraní videoher na mnohem větší a jasnější ploše, EH-TW5200 je pro 
vás ideální. Tento Full HD 3D projektor nabízí jasné, zářivé barvy, 2D a 
3D projekci ve vysokém rozlišení bez jakékoliv prodlevy a lampu s 
dlouhou životností – to vše v tenkém a lehkém provedení.

Grafika ve hrách
Projektor EH-TW5200 nabízí vysoký kontrastní poměr 15 000 : 1 a je vybaven 
technologií Epson 3LCD, která zaručuje projekci 2D a 3D obrazu ve vysokém rozlišení 
na velké ploše. Díky stejně vysokému bílému a barevnému světelnému výstupu 2 000 
lumenů již nemusíte sedět v zatemněné místnosti, abyste ve dne viděli, co děláte. 

Velkoplošná zábava
Rozměry projekční plochy se pohybují od 30 palců až do 300 palců a souměrného 
obrazu lze snadno dosáhnout pomocí korekce lichoběžníkového zkreslení. To 
znamená, že pro svou zábavu nepotřebujete velký otevřený prostor ani žádné vyklízení.

Žádná prodleva
Při přepnutí do ‚rychlého režimu‘ je obraz při sledování rychlých fotbalových zápasů a 
hraní on-line videoher pro více hráčů plynulý a přesný. Vzhledem k tomu, že nedochází 
k žádné prodlevě, obraz je promítán bez zpoždění, což je stěžejní při turnajích a 
zápasech, kde je potřeba reagovat ve zlomku vteřiny. 

Podpora systémů MHL
Projektor EH-TW5200 nabízí široké možnosti připojení, včetně jednoho portu HDMI-
MHL. To znamená, že kromě přehrávání obsahu ve Full HD, můžete také přehrávat 
videa a hudbu nebo zobrazovat fotografie ze svého chytrého telefonu či tabletu.

3D domácí kino
Můžete snadno přepnout na 3D obraz, který je výrazně jasnější než obraz nabízený 
mnoha jinými Full HD 3D projektory určenými pro domácí kino. Zařízení je vybaveno 
lehkými dobíjecími RF (Radio Frequency) 3D brýlemi s aktivní clonou1 (prodávány 
samostatně), takže si můžete nerušeně užívat 3D obsah. 

ZÁKLADNÍ FUNKCE

Bílý a barevný světelný výstup 2 000 lm
Technologie 3LCD Full HD
Připojení MHL
2D a 3D projekce
Při hraní přepněte do ‚rychlého režimu‘



Epson EH-TW5200

PRODUKTOVÉ SPECIFIKACE

TECHNOLOGIE
Projekční systém Technologie 3LCD, RGB se závěrkou s kapalnými krystaly
LCD panel 0,61 palec s MLA (D9)

OBRAZ
Barevný světelný výstup 2.000 lumeny
Bílý světelný výstup 2.000 lumeny
Rozlišení Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Kontrastní poměr 15.000 : 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 1,22 - 1,47:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,2
Úhlopříčka promítaného obrazu 34 palce - 328 palce
Projekční vzdálenost - Wide 0,9 m - 9 m (100 palec displej)
Projekční vzdálenost - Tele 1,1 m - 10,8 m (100 palec displej)
Projekční vzdálenost (wide/tele)1,62 m - 1,95 m (60 palec displej)
Ohnisková vzdálenost 16,9 mm - 20,28 mm
Ostření Manuální

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
Rozhraní USB 2.0 typu A, USB 2.0 Type B (Service Only), Kompozitní vstup, Audiovstup, cinch, HDMI 1.4 

(2x), Audiovýstup, stereofonní konektor mini-jack

POKROČILÉ FUNKCE
2D barevné režimy Dynamický, Obývací pokoj, Přirozený, Kino
3D barevných režimů 3D dynamický, 3D kino
Funkce a vlastnosti Obnovovací frekvence 480 Hz pro sledování 3D obrazu, Vestavěný reproduktor, Epson Super 

White, Horizontální a vertikální korekce lichoběžníkového zkreslení, Lampa s dlouhou životností

OBECNÉ INFORMACE
Spotřeba energie 287 W, 217 W (ekonomický), 0,31 W (pohotovostní režim)
Rozměry výrobku 297 x 247 x 105 mm (šířka x hloubka x výška)
Hmotnost výrobku 2,8 kg
Max. hladina hluku Normální režim: 37 dB (A) - Úsporný režim: 29 dB (A)

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

LOGISTICKÉ INFORMACE

SKU V11H561040

Čárový kód 8715946528977

Rozměry individuálního balení 358 x 362 x 190 mm

Hmotnost kartónové krabice 4,2 Kg

Násobky množství při obj. 6 Jednotky

Země původu Čína

Velikost palety 66 ks (6 x 11)

OBSAH DODÁVKY

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

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

3D Glasses (RF) - ELPGS03
 V12H548001

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

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

Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
 V12H003B23

1. – Aktivní radiofrekvenční 3D brýle od společnosti Epson
jsou součástí iniciativy Full HD 3D Glasses Initiative,
www.fullhd3dglasses.com

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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