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Пресъздайте усещането за кино у дома с този лесен за настройка 
Full HD проектор за домашно кино с отместване на обектива. 

Превърнете дома си в сцена за всяко представление с Full HD 3D и 2D проектор. 
Настройката и началото на работата са лесни благодарение на отместването на 
обектива, трапецовидната корекция и ръчното увеличение от 1,6 пъти. Смайте 
семейството и приятелите с ярка и наситена картина и изразени сенки с 
коефициент на контрастност от 60 000:1. И благодарение на лампата с дълъг 
живот, можете да гледате по 1 филм всеки ден в продължение на 11 години1.

Нека всеки момент е от значение
С този Full HD проектор за домашно кино можете да пресъздадете усещането за 
кино у дома с картина до 300 инча (762 см). Той може да се справи с най-
лиричните сцени с ясно изразени сенки и дълбочина на черните тонове, като 
същевременно картината остава ярка, ясна, гладка по време на най-бързите и 
изпълнени с динамика сцени с подобряване на детайлите и интерполация на 
кадрите.

Проста настройка
Компактният и лек EH-TW5650 е лесен за преместване, а вертикалното 
отместване на обектива и увеличението от 1,6 пъти и трапецовидната корекция 
гарантират безпроблемно позициониране на картината. Той има два HDMI входа 
(включително един MHL) за свързване на DVD плейъри, игрови конзоли и още. За 
управление на проектора можете да използвате смарт устройства; приложението 
iProjection може да управлява проектора, а Miracast Ви дава възможност да 
споделяте съдържание безжично с устройства с Android.

11 години забавление1
Търсите дълготрайно, безпроблемно и достъпно решение за домашно 
забавление? Благодарение на лампата с дълъг живот с EH-TW5650 можете да 
гледате по 1 филм всеки ден в продължение на 11 години2.

Насладете се на наситена и реалистична картина
3LCD технологията на Epson генерира невероятно ярка, но наситена картина с 
еднакво висок интензитет на бяла и цветна светлина. Дори в ярки помещения 
този Full HD 1080p проектор има яркост от 2 500 лумена с коефициент на 
контрастност от 60 000:1. 

KEY FEATURES

Изпитайте удоволствието от големия 
екран
Увеличете максимално размера на 
екрана за любимите си филми, игри и 
спортни събития у дома.
Лесна настройка
Отместване на обектива, 1,6 пъти 
увеличение, хоризонтална и вертикална 
трапецовидна корекция
Гладко и бързо движение
Интерполация на кадрите и подобряване 
на детайлите
Гледайте по един филм всеки ден през 
следващите 11 години1
7 500 часа експлоатационен живот на 
лампата
Ярки цветове
Еднакво висок интензитет от 2 500 
лумена на бялата и цветната светлина



PRODUCT SPECIFICATIONS

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

IMAGE
Яркост на цветовете 2.500 Лумен- 1.650 Лумен (икономичен) in accordance with IDMS15.4
Яркост черно-бяло 2.500 Лумен - 1.650 Лумен (икономичен) in accordance with ISO 21118:2012
Резолюция Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Контраст 60.000 : 1
Лампа UHE, 200 Watt, 4.500 ч трайност, 7.500 ч трайност (в енергоспестяващ режим)
Трапецовидна корекция Auto vertical: ± 30 °, Ръководство horizontal ± 30 °
Colour Reproduction upto 1.07 billion colours
Хай-дефинишън Full HD 3D
Aspect Ratio 16:9

ОПТИКА
Съотношение на проектиране 1,33 - 2,16:1
Zoom Manual, Factor: 1,6
Lens Shift Ръководство
Размер на проектиране 30 inches - 300 inches
Projection Distance Wide/Tele 2,35 m - 3,82 m ( 80 inch screen)
Ширина на печат 18,2 мм - 29,2 мм
Фокус Ръчно

CONNECTIVITY
Връзки VGA вход, HDMI вход (2x), MHL, USB 2.0, тип А, USB 2.0 Type B (Service Only), Аудио изход 

за стерео минижак, Безжичен LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Miracast
Epson iProjection App Ad-Hoc / Infrastructure

ADVANCED FEATURES
3D Active
2D Colour Modes Динамично, Естествено, Кино, Яркост на картината
3D Colour Modes 3D Dynamic, 3D Cinema
Характеристики 3D depth adjustment, Built-in speaker, Epson Super White, Frame-Interpolation, Horizontal and 

vertical keystone correction, MHL audio/video interface, Quick Corner, Дублиране на екрана, 
Функция за разделяне на екрана, Wireless LAN capable, Приложение iProjection

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Потребление на енергия 296 Watt, 227 Watt (икономичен), 0,2 Watt (в режим на готовност Standby), On mode power 

consumption as defined in JBMS-84 256 Watt
Размери 309 x 285 x 122 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло 3,5 кг
Ниво на шума Normal: 37 dB (A) - Economy: 27 dB (A)
Високоговорители 10 Watt
Тип стая/приложение Gaming, Home Cinema, Home Photo, Sports, Streaming, TV & Box sets
Позициониране Монтиране на таван, Работен плот
Цвят Бяло

OTHER
гаранция 24 месеци Обслужване в сервиз, лампа: 36 месеци или 3.000 ч

Предлага се допълнително удължаване на гаранцията

EH-TW5650

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

Основен уред
Кабел за ел. захранването
Дистанционно управление вкл. батерии
Quick Start Guide
Упътване за експлоатация (CD)
Warranty card



OPTIONAL ACCESSORIES

ELPLP96
V13H010L96
3D Glasses USB Charging Adapter
V12H564C17
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Air Filter - ELPAF55
V13H134A55
3D Glasses (Active, RF) - ELPGS03
V12H548001

LOGISTICS INFORMATION

Складова единица V11H852040

Щрихкод/Баркод 8715946640242

Страна на произход Philippines

Размер на купчинките 6 Брой

EH-TW5650

1.  Базирано на гледане на средно 1 час и 45 минути
филми всеки ден, когато лампата е в еко 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 
 
 


