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DATASHEET / BROCHURE

Прожектирайте където и да е и по всяко време с този стилен и 
преносим лазерен проектор. Лесно увеличете максимално 
размера на съдържанието чрез устройства за поточно предаване и 
HDMI порта.

Елегантният и усъвършенстван стил на този проектор може лесно да отвлече 
вниманието Ви от неговия впечатляващ набор от функции. Компактен и лек, той е 
лесен за пренасяне от стая в стая или извън дома. Той прожектира почти 
мигновено – при нормална дневна светлина – и във всяка посока. Показвайте 
съдържание от телефона, устройство за поточно предаване, лаптоп, игрова 
конзола и още. Лесен е за настройка и можете да го използвате за години напред.

Усъвършенстван и елегантен дизайн
Ще искате да оставите този проектор на показ с модерното му металическо 
покритие, елегантно заоблени ъгли и минимални бутони. 
Съдържание с максимално увеличен размер, където пожелаете
Създайте внушителен 150-инчов екран, където поискате, с този лек и компактен 
проектор. Лесно е да го вземете и пренасяте от стая в стая или извън дома. 
Може също да бъде обърнат на страните си и да проектира във всяка посока – на 
стена, таван или под. 
Яркост и цвят
Дори при нормална дневна светлина този проектор може да предостави ярка и 
наситена картина, така че няма нужда да изключвате осветлението, закривате 
прозорците или дори да използвате екран. Това е благодарение на лазерния 
светлинен източник и технологията 3LCD.
Безпроблемна настройка
Стартирайте приветстващото ръководство с дистанционното управление, за да 
видите колко лесна е настройката. За звука сме се погрижили с вградените 
високоговорители и гнездо за слушалки, а може да свържете и саундбар системи 
чрез Bluetooth.
Намерете и прожектирайте всичко, което пожелаете
Прожектирайте съдържание от телефон, таблет, DVD плейър, игрова конзола или 
лаптоп, като свържете кабел към HDMI порта. Поточното предаване на 
съдържание също е лесно, като устройствата (например Amazon Fire TV, Google 
Chromecast, Roku) могат да се включат отзад. 
Гледайте любимото си съдържание за следващите 10 години1
Благодарение на дълготрайния лазерен светлинен източник ще можете да 
гледате любимото си съдържание за следващите 10 години1 без поддръжка. 

KEY FEATURES

Преносим и стилен
Компактен и лек дизайн със стилно 
металическо покритие
Максимално увеличен размер на 
съдържанието във всяка посока
Насладете се на 150-инчов екран на 
стена или таван
Лазерен светлинен източник с дълъг 
живот
Гледайте любимото си съдържание за 
следващите 10 години1

Лесна настройка и достъп до 
съдържанието
Поточно предаване на съдържанието с 
включване на устройства отзад на 
проектора или използване на HDMI порт
Използване при нормална дневна 
светлина
Не е нужно да се изключва осветлението, 
закриват прозорците или дори да се 
използва екран



PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА
Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel 0,59 inch with C2 Fine

IMAGE
Контраст 2.500.000 : 1
Трапецовидна корекция Auto vertical: ± 45 °, Ръководство horizontal ± 40 °
Colour Reproduction upto 1.07 billion colours
Хай-дефинишън HD ready
Aspect Ratio 16:10
Източник на светлина Лазер
Видеообработка 10 Битове
2D Vertical Refresh Rate 100 Hz - 120 Hz

ОПТИКА
Съотношение на проектиране 1,04 - 1,40:1
Zoom Digital, Factor: 1,35
Размер на проектиране 30 inches - 150 inches
Projection Distance Wide/Tele 1,34 m - 1,81 m ( 60 inch screen)
Ширина на печат 13,53 мм
Фокус Ръчно
Lens Оптика
Projection Lens F Number 1,58

CONNECTIVITY
Връзки USB 2.0, тип А, USB 2.0, тип B, HDMI вход, Аудио изход за стерео минижак, Bluetooth
Epson iProjection App n/a

ADVANCED FEATURES
3D No
2D Colour Modes Динамично, Естествено, Кино, Яркост на картината
Характеристики Built-in speaker, Horizontal and vertical keystone correction, Незабавно вкл./изкл., Long light 

source life, Quick Corner

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Потребление на енергия 172 Watt, 115 Watt (икономичен), 0,4 Watt (в режим на готовност Standby)
Разсейване на топлината 584,8 BTU/hour (max)
Размери 210 x 230 x 92 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло 2,7 кг
Ниво на шума Normal: 29 dB (A) - Economy: 26 dB (A)
Високоговорители 5 Watt
Тип стая/приложение Gaming, Home Cinema, Home Office, Home Photo, Преносим/малки зали, Sports, Streaming, 

TV & Box sets
Позициониране Работен плот, Под
Цвят Черно

OTHER
гаранция 60 месеци Обслужване в сервиз или 12.000 ч

EF-100B

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

Основен уред
Кабел за ел. захранването
Дистанционно управление вкл. батерии
Quick Start Guide
User guide



OPTIONAL ACCESSORIES

Air Filter - ELPAF57 - EF-100 series
V13H134A57

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица V11H914140

Щрихкод/Баркод 8715946668505

Страна на произход Philippines

Размер на купчинките 6 Брой

EF-100B

1.  Базирано на гледане на съдържание по пет часа всеки
ден, когато проекторът е в икономичен режим.

Търговските марки и регистрираните търговски марки са собственост на Seiko Epson Corporation или на съответните им
собственици.
Информацията за продукта може да бъде променяна без предизвестие.

www.epson.bg 
 
 


