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Δημιουργήστε την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι, χάρη 
στην εύκολη εγκατάσταση και την ανάλυση Full HD αυτού του 
προβολέα οικιακού κινηματογράφου με μετατόπιση φακού. 

Μετατρέψτε το σπίτι σας στο κέντρο της δράσης με αυτόν το βιντεοπροβολέα Full HD 
3D και 2D. Ρυθμίζεται εύκολα, χάρη στη μετατόπιση φακού, τη διόρθωση Keystone και 
το μη αυτόματο ζουμ 1,6x. Εντυπωσιάστε συγγενείς και φίλους με τις φωτεινές και 
ζωντανές εικόνες και τις λεπτομερείς σκιές μέσω του δυναμικού λόγου αντίθεσης 
60.000:1. Μάλιστα, χάρη στη μεγάλης διάρκειας πηγή φωτός της λάμπας, θα μπορείτε 
να απολαμβάνετε μια ταινία κάθε μέρα για τα επόμενα 11 χρόνια1.

Κάθε στιγμή μετράει
Χάρη σε αυτόν τον προβολέα οικιακού κινηματογράφου Full HD, μπορείτε να 
δημιουργήσετε μια εμπειρία μεγάλης οθόνης με εικόνες που θα φτάνουν έως τις 300 
ίντσες (762 εκ.). Αποδίδει άψογα ακόμα και τις πιο ατμοσφαιρικές σκηνές με ευκρινώς 
προσδιορισμένες λεπτομέρειες σκιάσεων και βαθιά μαύρα, ενώ η εικόνα παραμένει 
καθαρή, ευκρινής και αρμονική ακόμα και κατά την προβολή σκηνών με γρήγορη 
δράση, χάρη στη λειτουργία Ενίσχυσης Λεπτομερειών και την παρεμβολή καρέ.

Εύκολη εγκατάσταση
Ο μικρός και ελαφρύς EH-TW5650 μετακινείται εύκολα, ενώ η κατακόρυφη μετατόπιση 
φακού, το ζουμ 1,6x και η διόρθωση keystone διασφαλίζουν ρύθμιση της εικόνας χωρίς 
κόπο. Διαθέτει δύο εισόδους HDMI (συμπεριλαμβανομένης μίας MHL) για τη σύνδεση 
συσκευών αναπαραγωγής DVD, παιχνιδομηχανών και άλλων συσκευών. 
Χρησιμοποιήστε έξυπνες συσκευές για να χειριστείτε το βιντεοπροβολέα: η εφαρμογή 
iProjection μπορεί να δίνει εντολές στο βιντεοπροβολέα και το Miracast σάς επιτρέπει 
να μοιράζεστε περιεχόμενο μέσω ασύρματης σύνδεσης με συσκευές Android.

11 χρόνια ψυχαγωγίας1
Αναζητάτε μια μακροπρόθεσμη, οικονομική λύση που δεν θα σας δυσκολεύει και θα 
καλύπτει τις ανάγκες ψυχαγωγίας σας; Με τον EH-TW5650, θα μπορείτε να 
παρακολουθείτε μια ταινία κάθε μέρα για τα επόμενα 11 χρόνια, χάρη στη μεγάλης 
διάρκειας πηγή φωτός της λάμπας1.

Απολαύστε ζωντανές, ρεαλιστικές εικόνες
Η τεχνολογία 3LCD της Epson εξασφαλίζει εξαιρετικά φωτεινές, αλλά γεμάτες χρώμα 
εικόνες, παράγοντας εξίσου υψηλή απόδοση λευκού και έγχρωμου φωτισμού. Ακόμα 
και σε φωτεινά καθιστικά, αυτός ο βιντεοπροβολέας Full HD 1080p προσφέρει εικόνα 
με φωτεινότητα 2.500 lumen και λόγο αντίθεσης 60.000:1. 

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Απολαύστε την εμπειρία της μεγάλης 
οθόνης
Απολαύστε τις αγαπημένες σας ταινίες, 
παιχνίδια και αθλητικούς αγώνες στο σπίτι, 
σε μεγάλο μέγεθος
Εύκολη εγκατάσταση
Μετατόπιση φακού, ζουμ 1,6x, οριζόντια και 
κατακόρυφη διόρθωση keystone
Ομαλή, γρήγορα κινούμενη δράση
Παρεμβολή καρέ και βελτίωση λεπτομερειών
Απολαύστε μια ταινία την ημέρα για τα 
επόμενα 11 χρόνια1
Διάρκεια ζωής λάμπας 7.500 ωρών
Λαμπερά χρώματα
Εξίσου υψηλή απόδοση λευκού και 
έγχρωμου φωτισμού 2.500 lumen



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel 0,61 inch with MLA (D10)

ΕΙΚΟΝΑ
Colour Light Output 2.500 Lumen- 1.650 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο IDMS15.4
White Light Output 2.500 Lumen - 1.650 Lumen (οικονομική λειτουργία) σύμφωνα με το πρότυπο ISO 21118:2012
Πραγματική ανάλυση Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Αναλογία αντίθεσης 60.000 : 1
Λυχνία UHE, 200 Watt, 4.500 ώρες Διάρκεια ζωής, 7.500 ώρες Διάρκεια ζωής (στη λειτουργία 

εξοικονόμησης)
Τραπεζοειδής διόρθωση Αυτόματα vertical: ± 30 °, Χειροκίνητο horizontal ± 30 °
Αναπαραγωγή χρωμάτων Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
High Definition Full HD 3D
Aspect Ratio 16:9
Πηγή φωτός Λάμπα

ΦΑΚΌΣ
Λόγος Βεληνεκούς 1,33 - 2,16:1
Μεγέθυνση Manual, Factor: 1,6
Μετατόπιση φακού Χειροκίνητο
Μέγεθος προβολής 30 inches - 300 inches
Ευρυγώνιος φακός/τηλεφακός 
απόστασης προβολής

2,35 m - 3,82 m ( 80 inch screen)

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

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Συνδέσεις Είσοδος VGA, Είσοδος HDMI (2x), MHL, USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Type B (Service Only), 

Έξοδος ήχου stereo mini jack, Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Miracast
Epson iProjection App Ad-Hoc / Υποδομή

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3D Ενεργητικό
2D Colour Modes Δυναμικά, Φυσικά, Κινηματογράφος, Κινηματογραφικό λαμπερό
3D Colour Modes 3D Dynamic, 3D Cinema
Χαρακτηριστικά 3D depth adjustment, Ενσωματωμένο ηχείο, Epson Super White, Frame-Interpolation, Οριζόντια 

και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Διασύνδεση ήχου/βίντεο MHL, Λειτουργία Quick Corner, 
Αντικατοπτρισμός οθόνης, Λειτουργία Split-Screen, Δυνατότητα ασύρματου LAN, Εφαρμογή 
iProjection

ΓΕΝΙΚΆ
Κατανάλωση ενέργειας 296 Watt, 227 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,2 Watt (σε Standby), On mode power consumption 

as defined in JBMS-84 256 Watt
Διαστάσεις 309 x 285 x 122 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 3,5 kg
Επίπεδο θορύβου Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Ηχεία 10 Watt
Χρώμα Λευκό/

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

EH-TW5650

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Κύρια συσκευή
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
Οδηγός Γρήγορης έναρξης
Οδηγίες χρήσης (CD)
Warranty card



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ELPLP96
V13H010L96
3D Glasses USB Charging Adapter
V12H564C17
Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23
3D Glasses (Active, RF) - ELPGS03
V12H548001

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU V11H852040

Γραμμωτός κωδικός 8715946640242

Διαστάσεις μεμονωμένης συσκευασίας 373 x 378 x 177 mm

Carton Weight 4,73 kg

Χώρα κατασκευής Φιλιππίνες

EH-TW5650

1.  Με βάση την παρακολούθηση κατά μέσο όρο μιας ταινίας
διάρκειας 1 ώρας και 45 λεπτών καθημερινά και τη ρύθμιση
της λάμπας στην οικονομική λειτουργία.

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.: 211 1986212 
fax: 210-6828615 
info@epson.gr 
www.epson.gr


