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Είτε θέλετε να αναβαθμίσετε το σύστημα οικιακής ψυχαγωγίας σας είτε 
να απολαμβάνετε τα βιντεοπαιχνίδια σας σε μια πολύ μεγαλύτερη, 
φωτεινότερη οθόνη, ο EH-TW5200 είναι ιδανικός για εσάς. Αυτός ο 
προβολέας Full HD 3D προσφέρει φωτεινά, ζωντανά χρώματα, 
προβολές 2D και 3D υψηλής ευκρίνειας, χωρίς καθυστέρηση εικόνας, 
ενώ διαθέτει λάμπα μεγάλης διάρκειας – όλα αυτά σε μια λεπτή, 
ελαφριά σχεδίαση.

Γραφικά παιχνιδιών
Ο EH-TW5200 παρέχει λόγο αντίθεσης 15.000:1 και έχει βελτιωθεί χάρη στην 
τεχνολογία 3LCD της Epson για εικόνες 2D και 3D υψηλής ευκρίνειας σε μεγάλη οθόνη. 
Δεν χρειάζεται πλέον να κάθεστε στο σκοτάδι την ημέρα για να βλέπετε τι κάνετε, χάρη 
στην εξίσου υψηλή απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού 2.000 lumen. 

Ψυχαγωγία σε μεγάλη οθόνη
Το μέγεθος της οθόνης ποικίλλει από 30 έως 300 ίντσες και μπορεί να ρυθμιστεί ώστε 
να προβάλλει ίσιες εικόνες με διόρθωση keystone εύκολα. Αυτό σημαίνει ότι δεν 
χρειάζεται να έχετε μεγάλο διαθέσιμο χώρο ή να διαμορφώνετε το χώρο σας για να 
ψυχαγωγηθείτε.

Χωρίς καθυστέρηση
Με τη μετάβαση στη «γρήγορη λειτουργία» οι ποδοσφαιρικοί αγώνες γρήγορης κίνησης 
ή τα online παιχνίδια πολλών παικτών προβάλλονται ομαλά και με ακρίβεια. Η δράση 
προβάλλεται χωρίς καθυστέρηση – πολύ σημαντικό για τουρνουά ή αγώνες που 
χρειάζονται αντίδραση σε κλάσματα του δευτερολέπτου. 

Υποστήριξη MHL
Ο EH-TW5200 προσφέρει ευρεία γκάμα επιλογών συνδεσιμότητας, όπως μια θύρα 
HDMI – MHL. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να αναπαράγετε όχι μόνο περιεχόμενο Full 
HD, αλλά και βίντεο, μουσική και φωτογραφίες από το smartphone και το tablet σας.

Οικιακός κινηματογράφος 3D
Μπορείτε εύκολα να μεταβείτε σε περιεχόμενο 3D το οποίο είναι σαφώς φωτεινότερο σε 
σχέση με πολλούς προβολείς οικιακού κινηματογράφου 3D Full HD. Σε συνδυασμό με 
ένα ζευγάρι ελαφριά, επαναφορτιζόμενα γυαλιά ενεργού κλείστρου 3D με τεχνολογία 
ραδιοσυχνοτήτων (RF)1 (πωλούνται ξεχωριστά), μπορείτε εύκολα να απολαύσετε το 
περιεχόμενό σας χωρίς παρεμβολές. 

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Φωτεινές προβολές
Απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού 
2.000 lm
Εικόνες υψηλής ποιότητας
Τεχνολογία 3LCD Full HD
Δἐχεται φορητές συσκευές
Συνδεσιμότητα MHL
Παιχνίδι που καθηλώνει
Προβολές 2D και 3D
Χωρίς καθυστέρηση
Μεταβείτε στη «γρήγορη λειτουργία» για 
παιχνίδι



 EH-TW5200

ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel 0,61 inch with MLA (D9)

IMAGE
Ανάλυση Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Φωτεινότητα λευκού 2.000 Lumen
Αναλογία αντίθεσης 15.000 : 1
Τραπεζοειδής διόρθωση Αυτόματα vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °
Φωτεινότητα χρωμάτων 2.000 Lumen
Λυχνία 200 Watt, 5.000 ώρες Διάρκεια ζωής, 6.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)

ΦΑΚΌΣ
Μεγέθυνση Manual, Factor: 1 - 1,2
Απόσταση προβολής ευρεία 
γωνία

0,9 m - 9 m (100 inch screen)

Απόσταση προβολής μακριά 1,1 m - 10,8 m (100 inch screen)
Αναλογία προβολής 1,22 - 1,47:1
Μέγεθος προβολής 34 inches - 328 inches
Ευρυγώνιος φακός/τηλεφακός 
απόστασης προβολής

1,62 m - 1,95 m (60 inch screen)

Εστιακή απόσταση 16,9 mm - 20,28 mm
Εστίαση Χειροκίνητα

CONNECTIVITY
Συνδέσεις USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Type B (Service Only), Είσοδος Composite, Είσοδος ήχου cinch, HDMI 

1.4 (2x), Έξοδος ήχου stereo mini jack

ADVANCED FEATURES
2D Colour Modes Δυναμικά, Δωμάτιο, Φυσικά, Κινηματογράφος
3D Colour Modes 3D Dynamic, 3D Cinema
Χαρακτηριστικά 480hz drive for 3D viewing, Ενσωματωμένο ηχείο, Epson Super White, Οριζόντια και κατακόρυφη 

διόρθωση keystone, Λάμπες με μεγάλη διάρκεια ζωής

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 24 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας, Λυχνία: 36 Μήνες ή 3.000 ώρες

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU V11H561040

Γραμμωτός κωδικός 8715946528977

Διαστάσεις μεμονωμένης συσκευασίας 358 x 362 x 190 mm

Carton Weight 4,2 kg

Τεμάχια 6 Units

Χώρα προέλευσης Κίνα

Μέγεθος παλέτας 66 Τεμάχια (6 x 11)

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Κύρια συσκευή
Οδηγός Γρήγορης έναρξης
Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
Οδηγίες χρήσης (CD)
Έγγραφο εγγύησης
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος

OPTIONAL ACCESSORIES

3D Glasses (RF) - ELPGS03
 V12H548001

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

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

Ceiling Mount - ELPMB23 - White
 V12H003B23

Screen - ELPSC21 80" Mobile X type16:9
 V12H002S21

Adapter - ELPAP07 Wireless LAN b/g/n
 V12H418P13

1. - Τα γυαλιά 3D ενεργού κλείστρου με τεχνολογία
ραδιοσυχνοτήτων (RF) της Epson αποτελούν μέρος της
πρωτοβουλίας Full HD 3D Glasses Initiative,
www.fullhd3dglasses.com

Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση

Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος 
τηλ.: 210-8099499 
fax: 210-6828615 
info@epson.gr 
www.epson.gr


