
EH-TW5820
DUOMENŲ LAPAS

Mėgaukitės filmais, sporto laidomis ir žaidimais dideliame ekrane, 
naudodami šį nebrangų 1080p aukštos kokybės namų kino projektorių 
su integruota „Android TV™“

„Full HD“ 1080p projektorius su žaidimų funkcijomis jūsų namus akimirksniu pavers 
kino teatro sale. Naudodami „Android TV™“galite lengvai transliuoti pramogų turinį į 
išmanų ir lankstų ekrano sprendimą. Dėl ryškių vaizdų, sodrių juodos spalvos atspalvių 
ir tolygių judesių, be to, puikaus jungiamumo, paprasto nustatymo ir suderinimo šis 
projektorius puikiai tiks visoms namų pramogoms. 

Didelio ekrano potyriai ir žaidimų funkcijos
Su šiuo „Full HD“ namų kino teatro projektoriumi galite sukurti didelį ekraną, kuriame 
rodomų vaizdų dydis siekia iki 300 colių (762 cm). Dėl ryškių šešėlių ir sodrių juodos 
spalvos atspalvių puikiai perteikiamos net mistiškiausios scenos, padidinus tamsių tonų 
gama reikšmę sustiprinamas ryškumas, o iki 21:9 išplečiama skiriamoji geba sukuria 
stipresnius žaidimų potyrius.

Paprasta parengti
Kompaktišką ir lengvą EH-TW5820 lengva perkelti, o naudojant vertikalų objektyvo 
poslinkį, 1,6 k. didinimą ir pagrindo koregavimą lengva nustatyti vaizdo padėtį. Lengva 
pasiekti pramogų turinį naudojant integruotą „Android TV“ ir 1.4 HDMI prievadą. 
Naudodami „Bluetooth AptX“ galite prisijungti prie garso sistemos, „Bluetooth“ 
garsiakalbio arba ausinių. 

Mėgaukitės ryškiais ir tikroviškais vaizdais
„Epson“ 3LCD technologija perteikia išskirtinai ryškius, bet spalvingus vaizdus, 
sukurdama vienodo intensyvumo baltos bei spalvinės šviesos srautą. Net šviesiose 
svetainėse šis „Full HD“ 1080p projektorius rodys 2 700 liumenų šviesumo ir 70 000:1 
kontrasto santykio vaizdus.

11 metų pramogų²
Ieškote ilgalaikio, rūpesčių nekeliančio ir nebrangaus sprendimo, patenkinsiančio jūsų 
pramogų poreikius? Su EH-TW5820 ilgalaikiu lempiniu šviesos šaltiniu galėtumėte 
kasdien žiūrėti po filmą 11 metų².

PAGRINDINĖS SAVYBĖS

Mėgaukitės vaizdais dideliame ekrane
Namuose išdidinkite mėgstamus filmus, 
žaidimus ir sporto renginius
Paprasta parengti darbui
1,6 k. didinimas bei horizontalusis ir 
vertikalusis pagrindo koregavimas
Ilgalaikis sprendimas
11 metų mėgaukitės pramogomis²
Nebrangi moderniųjų technologijų įranga
Mėgaukitės šiuo „Full HD“ 1080p 
projektoriumi
Įspūdingas ryškus vaizdas
Vienodo 2 700 liumenų intensyvumo baltos 
ir spalvinės šviesos srautas



PRODUKTO SPECIFIKACIJA

TECHNIKA
Projektavimo sistema 3LCD technologija, RGB skystųjų kristalų užraktas
LCD skydelis 0,61 col. ir C2 Fine

VAIZDAS
Spalvotos šviesos išvestis 2.700 liumenas- 1.780 liumenas (ekonomiškas) In accordance with IDMS15.4
Baltos šviesos išvestis 2.700 liumenas - 1.780 liumenas (ekonomiškas) In accordance with ISO 21118:2020
Skiriamoji geba Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Native Contrast 70.000 : 1
Lempa UHE, 200 W, 4.500 val. Naudojimo trukmė, 7.500 val. Naudojimo trukmė (Taupymo režimu)
Trapecinio iškraipymo taisa Automatinis vertikalus: ± 30 °, Neautomatinis horizontalus ± 30 °
Colour Reproduction Upto 1.07 billion colours
Aukštos raiškos Full HD 3D
Kraštinių santykis 16:9

OPTINĖS DALYS
Projekcijos santykis 1,33 - 2,00:1
Didinimas Manual, Factor: 1 - 1,6
„Lens Shift“ Neautomatinis - Vertikalus ± 60 %
Projekcijos dydis 30 col. - 300 col.
Projektavimo atstumas (platus 
/ distancinis)

2,35 m - 3,82 m ( 80 col. ekranas

Židinio nuotolis 18,2 mm - 29,2 mm
Fokusas Rankinis

RYŠYS
Jungtys USB 2.0 Type B (Service Only), 1.4 versijos HDMI, Stereofoninio mažojo lizdo garso išvestis, 

„Bluetooth“

IŠPLĖSTINĖS FUNKCIJOS
3D Active
2D spalvų režimai Dinaminis, Natūralus, Kinas, Kino teatras
3D spalvų režimai 3D dinaminis, 3D kinas
Savybės 3D gylio koregavimas, „AV mute slide“, Android TV, Automatinė trapecinio iškraipymo taisa, 

Integruotasis garsiakalbis, Interpoliacija, Žaidimo režimas, Horizontalusis ir vertikalusis pagrindo 
koregavimas, Ilga lempos veikimo trukmė, „Quick Corner“

BENDROJI INFORMACIJA
Energijos sąnaudos 297 W, 227 W (ekonomiškas), 0,3 W (Parengties režimu), On mode power consumption as 

defined in JBMS-84 262 W
Karščio išsisklaidymas 1.009,8 BTU/hour (max)
Gaminio matmenys 309 x 315 x 122 mm (Plotis x Gylis x Aukštis)
Gaminio svoris 3,8 kg
Triukšmo lygis Normalus režimas: 36 dB (A) - Ekonominis režimas: 28 dB (A)
Garsiakalbiai 10 W
Patalpos tipas / naudojimo sritisŽaidimai, Namų kinas, Namams skirtos nuotraukos, Sportas, Srautinis duomenų siuntimas, 

Televizijos ir įrenginių rinkiniai
Vietos parinkimas Tvirtinamas prie lubų, Stalinis
Spalvinis Baltos

KITA
Garantija 24 Mėnesių Atvežimas, Lempa: 36 Mėnesių arba 3.000 h

Pasirinktinai pratęsiama garantija

EH-TW5820

ESAMI PRIEDAI

Nuotolinio valdymo pultas su baterijomis
Maitinimo kabelis
Vartotojo vadovas (CD)
Warranty card
Pagrindinis įrenginys



PASIRINKTINIAI PRIEDAI

Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
Mobile X-Type Screen, 80" (16 : 9) - V12H002S21
V12H002S21
Silk Screen ELPSC26
V12H002S26
Screen (50" Desktop type) - ELPSC32
V12H002S32

LOGISTIKOS INFORMACIJA

SKU V11HA11040

Brūkšninis kodas 8715946686677

Kilmės šalis Filipinai

EH-TW5820

1.  Android TV™ 
2.  „Google“, „Google Play“, „YouTube“ ir „Android TV“ yra
„Google LLC“ prekių ženklai.
3.  
4.  Spalvų ryškumas (spalvinės šviesos srautas) ryškiausiu režimu,
išmatuotas trečiosios šalies laboratorijos pagal IDMS 15.4. Spalvų
ryškumas priklauso nuo naudojimo sąlygų. Labiausiai perkamų „Epson
3LCD“ projektorių ir 1 lusto DLP projektorių palyginimas pagal NPD
2017 m. gegužės – 2018 m. balandžio duomenis.                      
2) Kai kiekvieną dieną žiūrimas vidutiniškai 1 val. 45 min. trukmės
filmas ir lempa nustatyta veikti ekonominiu režimu.

Prekės ženklai ir registruotieji prekės ženklai yra „Seiko Epson Corporation“ arba atitinkamų jų savininkų nuosavybė. 
Informacija apie produktą gali būti keičiama iš anksto nepranešus.

Epson Europe B.V. 
Azie Building, 
Atlas Arena Amsterdam 
Hoogoorddreed 5 


