
PROJEKTORY EPSON DLA 
GRACZY

BĄDŹ CZĘŚCIĄ 
GRY



PODZIEL SIĘ 
EMOCJAMI



Doświadcz swoich ulubionych gier na dużym ekranie. Sprawdź swoje 
prawdziwe możliwości w niesamowicie realistycznych warunkach.
 Firma Epson jest największym producentem projektorów od roku 
2001*. 

Najnowsza Technologia projekcji Epson 3LCD zapewnia brak 
migotania, płynny i ostry obraz oraz dokładne odwzorowanie kolorów. 
Przygotuj się na zachwycające, realistyczne doznania. Dzięki dobrym 
warunkom gwarancji czekają Cię długie godziny zabawy.

OŻYW GRY DZIĘKI WIELKIEMU 
EKRANOWI

*Futuresource Consulting Ltd





WSPÓŁPRACA Z KONSOLAMI

Wyświetlanie w dzień
Ciesz się grami w środku dnia bez utraty kolorów 
ani wyrazistości obrazu.

Prosty transport
Stylowy i lekki projektor można dowolnie 
przenosić i cieszyć się z rodziną i znajomymi 
doskonałym obrazem w każdym miejscu.

Szybka i prosta konfiguracja
Podłącz projektor do ulubionej konsoli za pomocą 
kabla HDMI. Projektor jest zgodny ze wszystkimi 
trybami jakości.

Doskonała jakość obrazu
Ciesz się wyrazistym, żywym, naturalnym 
obrazem. Wszystko to zapewnia technologia 
3LCD firmy Epson.

Długa żywotność lampy
Doskonały obraz dzień po dniu dzięki trwałym 
lampom firmy Epson. Lampy zaprojektowane z 
myślą o długotrwałym użytkowaniu zapewniają 
również niski pobór energii. Upłynie dużo czasu 
zanim lampę trzeba będzie wymienić.

Dzięki projektorom Epson możesz wejść w sam środek akcji. 
Ulubione gry stają się większe, wyglądają lepiej, a duży obraz jest 
jaśniejszy. Przygotuj się na zachwycające, realistyczne doznania i 
zupełnie nowy odbiór gier.

TRZYLETNIA 
GWARANCJA 
NA LAMPĘ

PROJEKCJA 
W DZIEŃ I W NOCY



PODŁĄCZ I GRAJ

Przenieś akcję do dowolnego 
miejsca w domu. Ten elegancki 
i lekki projektor możesz zebrać 
gdzie tylko chcesz.

•  Doskonały obraz w rozdzielczości HD 
ready 720p

•  Możliwość podłączenia wszystkich konsol 
do gier, odtwarzaczy DVD, przystawek 
STB oraz licznych innych urządzeń

•  Natężenie światła barwnego i białego 
na poziomie 2500 lumenów umożliwia 
oglądanie filmów lub granie w świetle 
dziennym

•  Cicha praca – szum wentylatora na 
poziomie 29 dB

• Wygodne, wbudowane głośniki



NATURALNA GRAFIKA

Niesamowite kolory ożywiają 
ekran. Ten niedrogi projektor 
zapewnia obraz o niesamowitej 
jakości w rozdzielczości Full HD 
(1080p).

•  Zabawa na szerokim ekranie z pełną 
rozdzielczością Full HD 1080p

•  Proste połączenie z konsolami, 
odtwarzaczami DVD/Blu-ray, STB i innymi 
urządzeniami

•  Projektor jest wyposażony w niesamowitą 
zaawansowaną technologię projekcji 
Epson 3LCD

•  Prosta instalacja i dostosowanie 
obiektywu do położenia



* Miara oparta na normie ISO 21118
** Oferty gwarancyjne nie są dostępne we wszystkich krajach. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy Epson.
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TECHNOLOGIA PROJEKCJI
Rozdzielczość
Standard HD
Współczynnik kontrastu*
Natężenie światła białego (jasność)*
Natężenie światła barwnego
Przekątna obrazu
Współczynnik rzutu
Odległość wyświetlania
Współczynnik powiększenia
Liczba przysłony obiektywu
Ogniskowa
Przesunięcie obiektywu
Przetwarzanie obrazu
Przestrzeń kolorów
Poziom hałasu (tryb ekonomiczny)
Typ lampy
Dźwięk

Technologia 3LCD
720p (1280 x 720)
HD Ready
3 000:1
2 500 lm
2 500 lm
od 33 do 318 cali
ekran 60 cali z odległości 1,68 — 2,02 m
0,87m do 10,5 m
1 – 1,2 (optycznie)
1,58 – 1,72
16,9 mm – 20,28 mm
–
–
–
29 dB 
200W UHE (E-TORL) 4 000/5 000 godzin (tryb normalny/ ekonomiczny)
1 W (mono)

Technologia 3LCD
1080p (1920 x 1080)
HD Ready 1080p (Full HD)
18 000:1
1 600 lm
1 600 lm
od 30 do 300 cali 
ekran 80 cali z odległości 2,4–5,1 m
0,87 m do 9,03 m (powiększenie: tryb Wide), 1,88 m do 19,15 m (powiększenie: tryb Tele)
1 – 2,1 (optycznie)
2,0 – 3,17
22,5 mm – 47,2 mm
w pionie ±96%/w poziomie ±47%
Pełne 10-bitowe
115% dla NTSC (wykres chromatyczności UCS)
22 dB
200W UHE (E-TORL) 4 000 godzin
–

FUNKCJE ZAAWANSOWANE Pokaz slajdów z pamięci USB (zdjęcia), USB Display (prezentacja z komputera za pomocą kabla 
USB), logo użytkownika, wyciszenie A/V, stopklatka, bezpośrednie wł./wył. zasilania, natychmiastowe 
wyłączenie

Filtr kinowy firmy Epson, zaawansowana regulacja ostrości, Epson SuperWhite, sześcioosiowa 
regulacja kolorów, niestandardowa korekcja gamma, pull-down 2:2 (obsługa 1080/24p), skalowanie 
mocy, wzorzec testowy

REGULACJA PARAMETRÓW OBRAZU
Korekcja geometrii obrazu
Tryby kolorów

± 30 stopni (auto.)
Dynamic (dynamiczny), Theatre (kino), Living room (salon), Game (gry)

–
Dynamic (dynamiczny), Living room (salon), Natural (naturalny), Theatre (kinowy), Theatre Black 1 
(kinowy ciemny 1), Theatre Black 2 (kinowy ciemny 2), x.v.Colour

ZGODNOŚĆ WIDEO NTSC, NTSC4.43, PAL, M-PAL, N-PAL, PAL60, SECAM NTSC, PAL, SECAM do 1080p

WEJŚCIA
Wideo
Multimedia
Komputer
Tylko dżwięk

1 x composite, 1 x S-Video, 1 x component 
1 x HDMI, 1 x USB typu A
1 x RGB, 1 x USB typu B
1 x RCA (razem z analogowym gniazdem RGB Audio)

1 x composite, 1 x S-Video, 1 x component / YUV (3 x RCA)
2 x HDMI w wersji 1.3
1 x RGB
–

ELEMENT STERUJĄCY – 1 x RS 232 C, 1 x wyjście wyzwalania dla ekranu sterowanego elektrycznie

WAGA 2,3 kg 7,3 kg

WYMIARY — D x S x W 228 x 295 x 77 mm 390 x 450 x 145 mm

DOŁĄCZONE AKCESORIA Przewód zasilający, przewód komputerowy, przejściówka RGB- component, pilot zdalnego sterowania 
z bateriami, miękki futerał, instrukcja obsługi

Przewód zasilający, osłona obiektywu, podświetlany pilot zdalnego sterowania z bateriami, instrukcja 
obsługi

GWARANCJA** 3-letnia gwarancja na projektor i 3-letnia na lampę (lub 1750 godzin) 3-letnia gwarancja na projektor i 3-letnia na lampę (lub 1750 godzin)

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 / 375 7500
Fax: +48 22 / 375 7501

Infolinia: 0801 64 64 53 (0,29 zł/min.)
www.epson.pl




