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Érezze otthonában a mozi varázsát ezzel a 4K PRO-UHD1, HDR-
képes projektorral, amely az Epson 3LCD technológiáját használja.

A filmrajongók ezen nagy teljesítményű 4K PRO-UHD1 projektor lenyűgöző képén 
teljesen el fognak ámulni. A csúcstechnológiák kombinációja kivételes képminőséget 
biztosít az elképesztő, 1 200 000:1 dinamikus kontrasztaránnyal, 4K felskálázás 
technológiával, 3LCD technológiával, valamint a Full HD, az UHD BD és a HDR 
technológiák támogatásával. A motorizált optikának és kalibrációs eszközöknek 
köszönhetően pedig könnyű elérni a tökéletesen beállított képet.

Élvezze a tökéletes képminőséget
Javítsa a házimoziélményt ezzel a nagy teljesítményű, 4K PRO-UHD1 projektorral. A 
színek gazdag és élénk árnyalatokban jelennek meg, továbbá a „szivárványhatás” is 
elkerülhető az Epson 3LCD technológiájának köszönhetően, amely egyformán magas, 
2 600 lumen értékű fehér- és színesfény kibocsátást biztosít. A HDR-támogatás további 
részleteket és mélységeket fed fel, így biztosítva a természetes, mégis gazdagabb 
színeket. A rendkívül széles színtér növeli az életszerű színek tartományát. Ráadásul 
az árnyékok hihetetlen részletgazdagságát és a legmélyebb fekete színt biztosítja 
kiváló, 1 200 000:1 kontrasztarányával. Még a leggyorsabb akciójeleneteket is 
egyszerűen kezeli, hiszen a képkocka-interpoláció és a részletkiemelés funkciók éles, 
egyenletes és hibátlan képet állítanak elő.

Könnyű, de tartós telepítés
Nézzen meg mozivásznán minden nap egy filmet a következő hét évben2 a 
hihetetlenül hosszú lámpa-élettartamnak köszönhetően, amely különösen ritka 
cserélést tesz lehetővé. A motoros 2,1x optikai zoomot, motoros fókuszt és szintén 
motoros, ±96,3%-os vertikális és ±47,1%-os horizontális lencsemozgatást kínáló optika 
biztosítja az egyszerű és precíz telepítést.

Továbbfejlesztett vezérlőelemek
Könnyedén megtekintheti filmjeit a helyes képméretaránnyal, tíz kedvenc 
formátumának eltárolása révén. A projektor továbbá kompatibilis a CalMAN szoftverrel, 
és professzionális ISF kalibrációs eszközöket kínál.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

4K PRO-UHD1
az éles, tiszta képek létrehozásához
4K felskálázás, Full HD UHD BD és HDR 
támogatással
Egyenletes mozgás, gyors akciójelenetek
Képkocka-interpoláció és részletkiemelés
Nézzen meg naponta egy filmet a 
következő 7 évben2
5000 órás lámpaélettartam gazdaságos 
módban
Teljesen motorizált optika
Motoros zoom, fókusz és lencsemozgatás
Széles tartományú lencsemozgatás
±96,3% függőlegesen és ±47,1% 
vízszintesen
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A DOBOZ TARTALMA

HDMI kábelbilincs
Nyomtató
Tápkábel
Távvezérlő háttérvilágítással, elemekkel
Felhasználói útmutatók



OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Air Filter - ELPAF39
V13H134A39
ELPLP89
V13H010L89
Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU V11H928040

Vonalkód 8715946666303

Származási ország Kína

Palettaméret 2 db
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1.  A 4K hatást nyújtó technológia az összes képpont átlós
eltolásával kétszerezi meg a Full HD felbontást. A felbontás
Full HD 3D módban.
2.  Egy átlagosan 1 óra 45 perces film minden napos
megtekintésén és a gazdaságos módba állított lámpán alapul.

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
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