
Epson EH-TW7400 Projektor Do Kina domowego Salon
Poznań

Cena: 8 690 zł

Gwarancja: Producenta 2 lata - Lampa 3 lata lub
3000h

Dostępne
kolory: Biały

NAJWAŻNIEJSZE WŁAŚCIWOŚCI

Technologia: LCD

Wymiary [wys. x szer. x gł.] (cm): 19, 3 x 52, 0  x 45, 0

4K: Tak, Skalowanie do 4K

Główne połączenia -
Wejścia/Wyjścia: HDMI 2/0

Rozdzielczość natywna: 1920 x 1080

Jasność (lm): 2400

Kontrast: 200000 : 1

Waga (kg): 11, 2

Zoom (x): 2, 1

Lampa: UHE, 250 W

Czas pracy lampy (h): 5000

Format: 16:9

3D: Tak
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OPIS PRODUKTU

Epson EH-TW7400 Projektor Do Kina Domowego 

Spraw, by Twój dom za sprawą projektora PRO-UHD stał się centrum akcji.
Ten projektor o ogromnych możliwościach wyświetla obrazy w znakomitej
jakości i współczynniku kontrastu dynamicznego 200 000:1 oraz
wykorzystuje technologie optymalizacji 4K, 3LCD, Full HD, UHD BD i HDR.
Dzięki silnikom w układzie optycznym jest również łatwy w instalacji.

Niezrównana jakość obrazu

Poznaj, co znaczy prawdziwe kino domowe, dzięki potężnemu projektorowi PRO z obsługą standardów UHD i 4K.
Technologia 3LCD i równie wysokie natężenie światła białego oraz barwnego, które wynosi 2400 lumenów,
pozwalają uzyskać żywe kolory bez efektu tęczy. Obsługa HDR sprawia, że widać jeszcze więcej szczegółów, obraz
zyskuje większą głębię, a kolory są naturalne, ale bardziej nasycone. Bardzo szeroka paleta barw zwiększa zakres
żywych kolorów. Ponadto wysoki współczynnik kontrastu 200 000:1 sprawia, że ciemniejsze miejsca przestają być
niewyraźne, a czernie zyskują dodatkową głębię. Funkcje interpolacji klatek i Detail Enhancement sprawiają, że
obrazy są ostre, a przejścia między nimi płynne, dzięki czemu projektor z łatwością radzi sobie nawet z
najszybszymi scenami akcji.

Łatwy montaż, wysoka trwałość

Długi czas eksploatacji lampy pozwoli Ci oglądać filmy na dużym ekranie każdego dnia nawet przez kolejnych
siedem lat1 bez potrzeby jej wymiany. Instalacja projektora jest łatwa i precyzyjna dzięki zastosowaniu silników w
układzie optycznym, na który składa się m.in. optyczny zoom 2,1x, sterowanie ostrością czy przesunięcie
obiektywu w zakresie ±96,3% w pionie i ±47,1% w poziomie.

Twoje ulubione filmy wyświetlane tak, jak chciałby ich reżyser

Teraz możesz z łatwością oglądać filmy z właściwym współczynnikiem proporcji obrazu.
Wystarczy zapisać dziesięć ulubionych formatów, które potem możesz wybierać jednym
naciśnięciem przycisku. Profesjonalne narzędzia do kalibracji ISF pomogą dostosować
poszczególne ustawienia.

Kluczowe cechy:

PRO-UHD zapewniający wyraźny i ostry obraz: Optymalizacja 4K, obsługa standardów Full HD,
UHD BD i HDR
Płynne, dynamiczne obrazy: Interpolacja klatek i optymalizacja szczegółów
Oglądanie filmów codziennie przez 7 lat1: Czas eksploatacji lampy: 5000 godzin (tryb
ekonomiczny)
Układ optyczny z silnikami: Zoom, ostrość i przesunięcie obiektywu sterowane silnikami
Szeroki zakres przesunięcia obiektywu: ±96,3% w pionie i ±47,1% w poziomie

Dane techniczne:
Technika:

System projekcyjny: Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD: 0,74 cal z MLA (D9)

Obraz:

Natężenie światła barwnego: 2.400 lumen
Natężenie światła białego: 2.400 lumen
Rozdzielczość: Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
High Definition: Optymalizacja 4K
Kupuj w audioplaza.pl 
Współczynnik proporcji obrazu: 16:9
Stosunek kontrastu: 200.000 : 1
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Źródło światła: Lampa
Lampa: UHE, 250 W, 3.500 h Żywotność, 5.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu: Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") pionowo: ± 30 °
Przetwarzanie wideo: 10 Bit
Częstotliwość obrazu 2D/3D: 240 Hz / 480 Hz
Częstotliwość odświeżania pionowego 2D: 192 Hz - 240 Hz
Częstotliwość odświeżania pionowego 3D: 400 Hz - 480 Hz
Odwzorowanie kolorów: do 1,07 mld kolorów

Układ optyczny:

Stosunek projekcji: 1,35 - 2,84:1
Zoom-: Motorized, Factor: 2,1
Obiektyw: Optyczny
Przesunięcie soczewki: Z silnikiem - Pionowo ± 96,3 %, poziomo ± 47,1 %
Lens position memory: 10 positions
Rozmiar projekcji: 50 cale - 300 cale
Odległość wyświetlania, tryb szerokokątny/tele: 3 m - 6,3 m ( 100 cal ekran)
Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego: 2 - 3
Odległość ogniskowa: 22,5 mm - 46,7 mm
Fokus: Zmotoryzowane

Złącza:

Przyłącza: Interfejs Ethernet (100 Base-TX / 10 Base-T), HDMI (HDCP 2.2), Wejście HDMI (2x), Wejście VGA, Wyjście
wyzwalacza, WLAN (opcja), RS-232C, USB 2.0 Type B (Service Only), Złącze USB 2.0 typu A
Połączenie ze smartfonem: Ad-hoc/Infrastruktura

Zaawansowane funkcje:

Bezpieczeństwo: Zamek Kensington, Bezpieczeństwo bezprzewodowej sieci LAN
3D: Aktywne
Tryby kolorów 2D: Dynamiczny, Naturalne, Kino, Kino cyfrowe, Jasny Kinowy
Tryby kolorów 3D: Dynamiczny 3D, Kinowy 3D
Obsługiwane formaty 3D: Równolegle, Góra i dół
Kupuj w audioplaza.pl 
Funkcje: Regulacja głębi 3D, Optymalizacja 4K, Przestrzeń barwna DCI, Epson Cinema Filter, Epson Super White,
Interpolacja klatek, Pamięć pozycji obiektywu, Niezwykła rozdzielczość, Możliwość połączenia z bezprzewodową siecią LAN
Tryby kolorów: Kino, Dynamiczny, Naturalny, Jasny Kinowy
Projector control: via: AMX, Crestron, Control4

Informacje ogólne:

Zużycie energii: 355 W, 271 W (tryb ekonomiczny), 0,2 W (w trybie czuwania), On mode power consumption as defined in
JBMS-84 314 W
Napięcie zasilania: AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Wymiary produktu: 520  x 450 x 193 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu: 11,2 kg
Poziom hałasu: Tryb normalny: 31 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 20 dB (A)
Temperatura: Praca 5°C - 35°C, Składowanie -10°C - 60°C
Wilgotność powietrza: Składowanie 10% - 90%
Opcje: Aktywne okulary migawkowe 3D, Zestaw mocowania sufitowego MB22, Moduł bezprzewodowej sieci LAN
Zawartość zestawu: Zacisk przewodu HDMI, Urządzenie podstawowe, Kabel zasilający, Podświetlany pilot z bateriami,
Zestaw instrukcji obsługi
Kolor: Biały

Gwarancja:

24 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Lampa: 36 miesiące/miesięcy lub 3.000 h
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