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Ένας βιντεοπροβολέας Full HD με δυνατότητες 2D και 3D και 
εξαιρετικά καλή σχέση ποιότητας-τιμής, καθώς και τεχνολογία 3LCD για 
εξαιρετικές εικόνες με υψηλή αντίθεση.

Καθώς εξασφαλίζει προβολές με ποιότητα Full HD τόσο σε 2D όσο και 3D, αυτός ο 
βιντεοπροβολέας 3LCD της Epson έχει σχεδιαστεί με βάση την εμπειρία home cinema 
πλήρους οθόνης τόσο για ταινίες όσο και για παιχνίδια. Το μεγάλο εύρος κατακόρυφης 
και οριζόντιας μετατόπισης φακού διευκολύνει την τοποθέτηση στο καθιστικό ενώ η 
φωτεινή εικόνα σε συνδυασμό με τον υψηλό λόγο αντίθεσης 70.000:1 και συνολικά 
επτά λειτουργίες χρωμάτων, εξασφαλίζει απόλυτα εντυπωσιακές εικόνες.

Φωτεινές και ευκρινείς εικόνες
Αυτός ο βιντεοπροβολέας Full HD χρησιμοποιεί την τεχνολογία 3LCD και τη 
φωτεινότητα 2.500 lumen με εξίσου φωτεινή λευκή και έγχρωμη εικόνα, για να 
εξασφαλίζει φωτεινά χρώματα χωρίς διαχωρισμούς χρωμάτων (φαινόμενο ουράνιου 
τόξου) ενώ ο λόγος αντίθεσης 70.000:1 αποδίδει βαθύ μαύρο και εξαιρετικά 
λεπτομερείς εικόνες στις σκοτεινές σκηνές.

Εύκολη τοποθέτηση
Το μεγάλο εύρος κατακόρυφης και οριζόντιας μετατόπισης φακού επιτρέπει την εύκολη 
τοποθέτηση του EH-TW6600 έκκεντρα για προβολή στην οθόνη δημιουργώντας μια 
εικόνα με ακριβείς διαστάσεις και χωρίς παραμορφώσεις ή υπερβολικό «τράβηγμα» της 
εικόνας. Καθώς διαθέτει φακό ζουμ 1,6x και σχεδίαση μικρού μεγέθους, μπορεί να 
εγκατασταθεί με μεγάλη ευκολία σε οποιοδήποτε περιβάλλον. Τα ενσωματωμένα 
στερεοφωνικά ηχεία 20W σάς εξασφαλίζουν τη δυνατότητα σύνδεσης σε οποιοδήποτε 
εξωτερικό σύστημα, ενώ μπορείτε εύκολα να ρυθμίσετε να ακούγεται ο κάθε τύπος 
ήχου από κάποιο σύστημα ήχου, χρησιμοποιώντας τις ειδικές εξόδους.

Εξελιγμένη τεχνολογία απεικόνισης
Καθώς διαθέτει τη δυνατότητα μετατροπής βίντεο 2D σε 3D για μέγιστη ευελιξία, ο EH-
TW6600 περιλαμβάνει επτά λειτουργίες χρωμάτων – δύο από τις οποίες ειδικά για το 
3D – και συνοδεύεται από ένα ζευγάρι γυαλιά 3D RF1. Λαμβάνοντας πληροφορίες για 
τα επίπεδα φωτισμού περιβάλλοντος, η λειτουργία αυτόματης βελτιστοποίησης 
χρωμάτων εντοπίζει αυτόματα την καλύτερη λειτουργία ενώ η βελτιωμένη λειτουργία 
Super Resolution της Epson εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή ευκρίνεια και καθαρότητα 
στα βίντεο 2D και 3D. 

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Εμπειρία home cinema Full HD 1080p
Προβάλει βίντεο 2D και 3D
Εύκολη εγκατάσταση
Μεγάλο εύρος κατακόρυφης και οριζόντιας 
μετατόπισης φακού για έκκεντρη τοποθέτηση
Υψηλή φωτεινότητα, υψηλός λόγος 
αντίθεσης
3LCD και 2.500 lumen για έντονα χρώματα 
και αντίθεση 70.000:1 για βαθύ μαύρο
Βελτιωμένη λειτουργία Super Resolution
Ευκρινείς και καθαρές εικόνες
Φωτεινές δυνατότητες 3D
Συμπεριλαμβάνεται ένα ζευγάρι γυαλιών RF1
και δυνατότητες μετατροπής 2D σε 3D



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel 0,61 inch with C2 Fine

IMAGE
Colour Light Output 2.500 Lumen σύμφωνα με το πρότυπο ISO IDMS15.4
White Light Output 2.500 Lumen σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012
Πραγματική ανάλυση Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Αναλογία αντίθεσης 70.000 : 1
Λυχνία 250 Watt, 3.500 ώρες Διάρκεια ζωής, 5.000 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία εξοικονόμησης)
Τραπεζοειδής διόρθωση Χειροκίνητο vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °

ΦΑΚΌΣ
Λόγος Βεληνεκούς 1,32 - 2,15:1
Μεγέθυνση Manual, Factor: 1 - 1,6
Μετατόπιση φακού Χειροκίνητο - Vertical ± 60 %, horizontal ± 24 %
Μέγεθος προβολής 30 inches - 300 inches
Απόσταση προβολής ευρεία 
γωνία

2,9 m ( 100 inch screen)

Απόσταση προβολής μακριά 4,8 m ( 100 inch screen)
Ευρυγώνιος φακός/τηλεφακός 
απόστασης προβολής

2,95 m - 4,8 m ( 100 inch screen)

Εστιακή απόσταση 18,2 mm - 29,2 mm
Εστίαση Χειροκίνητα

CONNECTIVITY
Συνδέσεις Trigger out, Είσοδος VGA, HDMI 1.4 (2x), Είσοδος Composite, Είσοδος Component, MHL, 

Έξοδος ήχου stereo mini jack, USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, Είσοδος HDMI (2x), RS-232C, 
Wireless LAN IEEE 802.11b/g (προαιρετικά)

Epson iProjection App Υποδομή Ad-hoc

ADVANCED FEATURES
3D Ενεργητικό

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

Διαθέσιμη προαιρετική επέκταση εγγύησης

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU V11H651040

Γραμμωτός κωδικός 8715946541907

Τεμάχια 1 Units

Χώρα κατασκευής Κίνα

Μέγεθος παλέτας 16 Τεμάχια

EH-TW6600

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

1 x RF 3D GLasses
Κύρια συσκευή
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
User's Manual Set

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


