DÁTOVÝ LIST

EH-LS500B Android TV Edition

S týmto laserovým projektorom s veľmi krátkou projekčnou
vzdialenosťou v edícii Android TV Edition, ktorý ponúka 4K PRO-UHD1
môžete streamovať obsah veľkosti 65 až 130 palcov.
Využite nové možnosti lepšej a vzrušujúcejšej domácej zábavy a zároveň zabezpečte,
aby bol váš domov štýlový, bez čiernej obrazovky upevnenej na stene. Projektor EHLS500B Android TV Edition je výnimočný svojím nenápadným dizajnom, vizuálnym
výkonom a schopnosťou premietať aj z blízkosti premietacej plochy. Ľahko sa
nastavuje, prináša skvelý obraz v svetlých miestnostiach a ponúka skvelú hodnotu
vďaka dlhej životnosti laserového svetelného zdroja.
Zážitok z veľkej projekčnej plochy
Sledujte obsah 4k s týmto štýlovým a cenovo dostupným projektorom 4K PRO-UHD1.
Je možné ho umiestniť veľmi blízko k projekčnej ploche a zároveň sledovať obraz
veľkosti 65 až 130 palcov. Sledujte nadrozmerný obsah bez toho, aby ste menili vzhľad
svojho domova.
Inteligentnejší spôsob sledovania
Vďaka Android TV môžete streamovať televízne relácie, hry, filmy, televízne správy,
šport a ďalší obsah2. Je to skutočne jednoduché. Zapojte kľúč Android TV do portu
HDMI projektora, pripojte sa cez Wi-Fi a začnite streamovať3. Vďaka zabudovanej
funkcii Google Assistant môžete projektor ovládať hlasom alebo môžete použiť
diaľkové ovládanie. A vďaka zabudovanej funkcii Chromecast môžete jednoducho
zdieľať obsah zo svojho telefónu, tabletu alebo laptopu4. V projektore sú
predinštalované zábavné aplikácie ako YouTube a ďalšie si môžete prevziať z obchodu
Google Play2. Kľúč môžete cez Bluetooth pripojiť k reproduktorovým zostavám,
slúchadlám a herným konzolám.
Jednoduché nastavenie
Tento projektor má tri vstupy HDMI, dva zabudované 10 W reproduktory a priestor na
uloženie streamingového zariadenia v skrytom výklenku vpredu. Projektor môžete
ovládať pomocou dodaného diaľkového ovládania alebo aplikácie iProjection.
Vynikajúca kvalita obrazu
Vďaka vysokému svetelnému výkonu 4 000 lúmenov a neuveriteľnému kontrastnému
pomeru 2 500 000:1 poskytuje tento projektor živý, realistický obsah a definované
detaily tieňov s hlbšími odtieňmi čiernej. Technológia zdokonalenia detailov prináša
ostrý a plynulý obraz, vďaka ktorému vám neunikne ani okamih záberu.

KĽÚČOVÉ FUNKCIE
Android TV Edition
Streamujte televízne relácie, hry, filmy,
televízne správy, šport a ďalší obsah2
Laserový projektor ponúkajúci 4K PROUHD1s veľmi krátkou projekčnou
vzdialenosťou
Sledujte obsah 4K a umiestnite tento štýlový
model blízko premietacej plochy
Prispôsobí sa sledovanému obsahu
Nastavte podľa svojich potrieb veľkosť
premietacej plochy na 65 až 130 palcov
Jednoduché používanie
Tri vstupy HDMI a miesto pre zariadenia na
streamovanie
Pozerajte obsah každý deň počas 10
rokov5
Laserový zdroj svetla s dlhou životnosťou 20
000 hodín v úspornom režime

ÚDAJE O PRODUKTE
TECHNIKA
Projekčná sústava

Technológia 3LCD, Uzávierka s tekutými kryštálmi RGB

Displej LCD

0,62 palec s C2 Fine

OBRAZ
Svetlosť farieb

4.000 Lúmenov- 1.200 Lúmenov (úsporný režim)

Svetlosť bielej

4.000 Lúmenov - 1.200 Lúmenov (úsporný režim)

Rozlíšenie

4K PRO-UHD, 16:9

Kontrast

2.500.000 : 1

Lichobežníková korekcia

Manuálne vertikálne: ± 3 °, Manuálne horizontálne ± 3 °

Farebná reprodukcia

až 1,07 miliardy farieb

Vysoké rozlíšenie

Vylepšenie 4K

OPTIKA
Pomery strán projekcie

0,27 - 0,37:1

Priblíženie

Digital, Factor: 1 - 1,35

Veľkosť projekcie

65 palce - 120 palce

Projekčná vzdialenosť

0,4 m - 0,82 m

širokouhlá/teleskopická
Ohnisková vzdialenosť

3,9 mm

Zaostrenie

manuálne

PRIPOJITEĽNOSŤ
Funkcia USB displeja

2 v 1: obraz/myš

Prípojky

USB 1.1 typu A, USB 2.0 typu Mini-B, RS-232C, Bezdrôtová sieť LAN b/g/n (2,4 GHz) (voliteľné),
Zvukový výstup – stereofónny minikonektor, HDMI (HDCP 2.2) (3x)

Pripojenie telefónu Smart

Infraštruktúra/ad hoc

Phone
POKROČILÉ FUNKCIE
3D

Aktívny

Farebné režimy 2D

Dynamický, Kino, Jasné kino

Farebné režimy 3D

3D dynamický, 3D kino

Vlastnosti

Nastavenie 3D hĺbky, Vylepšenie 4K, Android TV, Automatická lichobežníková korekcia, Vstavaný
reproduktor, Digitálne priblíženie, Priame zapínanie a vypínanie, Interpolácia snímku, Režimy
prehrávania, Domáca obrazovka, Horizontálna a vertikálna korekcia lichobežníka, Dlhá životnosť
zdroja svetla, Podpora bezdrôtovej siete LAN

VŠEOBECNE
Spotreba energie

366 Watt, 230 Watt (úsporný režim), 0,5 Watt (v režime spánku), On mode power consumption as
defined in JBMS-84 293 Watt

Rozmery produktu

458 x 375 x 228 mm (Šírka x Hĺbka x Výška)

Hmotnosť produktu

9,3 kg

Hladina hluku

Normálny: 37 dB (A) - Hospodárny režim: 23 dB (A)

Reproduktory

10 Watt, Stereo: Stereo

Typ miestnosti/použitia

Hranie hier v rozlíšení 4K, Streamovanie v rozlíšení 4K, Hranie hier, Domáce kino, Domáce foto,
Šport, Streamovanie, Sledovanie televízie a prehrávanie videa

Umiestnenie

Stôl, Skrinka na TV

Farba

Čierna

INÉ
Záruka

60 mesiace Oprava po prinesení zariadenia do servisu alebo 12.000 h

EH-LS500B Android TV Edition
OBSAH DODÁVKY
Manuálne – disk CD
Hlavné zariadenie
Elektrický kábel
Stručná príručka
Diaľkové ovládanie vrát. batérií
Záručný list
Android TV dongle

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO

EH-LS500B Android TV Edition

Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56

LOGISTICKÉ INFORMÁCIE
SKU

V11H956640

Čiarový kód

8715946676418

Krajina pôvodu

Čína

EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Greenline Kačerov, Jihlavská 1558/21
140 00 Praha - Michle
Česká republika

Infolinka: +421 232 786 682
www.epson.sk

Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných
vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

1. 1 - Obrazová technológia 4K enhancement posúva každý
pixel diagonálne na zdvojnásobenie rozlíšenia Full HD.
Rozlíšenie Full HD v režime 3D.
2. - Niektorí poskytovatelia obsahu vyžadujú predplatné.
3. - Pri nastavení sa riaďte pokynmi na obrazovke.
4. - Prenášanie je optimalizované iba pre vybrané služby.
Kvalita streamovania pre iný obsah sa môže líšiť.
Podporované operačné systémy a zariadenia: Android 2.3 a
novší, iOS® 7 a novší, Windows ® 7 a novší, Mac OS® 10.7 a
novší a Chrome OS (verzia 38 alebo novšia). Google, Android
a Android TV sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.
5. 5 - Na základe sledovania obsahu počas piatich hodín
každý deň a nastavenia projektora na úsporný režim.

