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Увеличете до максимален размер забавлението, където и когато и 
да е, с този стилен мини лазерен проектор, част от новата гама 
EpiqVision Mini, снабден с Android TV™ и звук от YAMAHA. 

Елегантният и усъвършенстван стил на този проектор може лесно да отвлече 
вниманието Ви от неговия впечатляващ набор от функции. Лесен е за 
преместване от една стая в друга и прожектира почти моментално – и във всяка 
посока. С интелигентни решения и звук от YAMAHA това е идеалното решение за 
визуално оборудван дом. Изображенията изглеждат по-ярки и наситени 
благодарение на технологията 3CLD на Epson. 

Стилен мини лазерен проектор
Този компактен проектор може да прожектира във всяка посока – върху стена, 
таван или под. С медната му рамка и вграденият високоговорител Yamaha, той 
ще бъде радост за окото за всички наоколо.

По-голямото е по-добро
Създайте усещането за голям екран, където поискате, с впечатляващия 150-
инчов екран. С еднакво високия интензитет на бялата и цветната светлина на 
Epson изображенията са ясни и отчетливи, което прави съдържанието 
реалистично.

Интелигентно домашно забавление
Android TV предлага хиляди филми, предавания и игри от Google Play, YouTube и 
други любими приложения¹. С Google Assistant² можете бързо да получите достъп 
до забавление, да получавате отговори и да управлявате устройствата в дома си. 
Благодарение на вградения Chromecast™ можете да предавате любимите си 
приложения за забавление от Вашето устройство с AndroidTM и IOS, компютър 
Mac или Windows или Chromebook на гъвкав проектор³. 

Дълготрайно решение
Дълготрайният лазерен светлинен източник осигурява по-ниска консумация на 
енергия и ще можете да се наслаждавате на домашно забавление до 10 години .

Висококачествена и ясна картина
Този мощен, но достъпен мини лазерен проектор предоставя изключително ярка 
картина с наситени цветове и ясни детайли. Коефициентът му на контрастност от 
2 500 000:1 гарантира изразителни сенки и дълбочина на черните тонове. 
Технологията 3LCD на Epson означава, че проекторите излъчват до 3 пъти по-
ярки цветове, отколкото сравними едночипови DLP проектори . 

KEY FEATURES

Преносим и стилен
Компактен и олекотен дизайн с Android TV 
и звук от YAMAHA
Максимално увеличено съдържание 
във всяка посока
Насладете се на 150-инчов екран върху 
стена или таван
Дълготрайно решение
Насладете се на до 10 години забавление 
Лесна настройка и достъп до 
съдържанието
Можете да предавате поточно и 
излъчвате онлайн съдържание
Внушителен и ярък екран
Прожектиране върху почти всяка 
повърхност



PRODUCT SPECIFICATIONS

ТЕХНИКА
Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel 0,62 inch with MLA (D10)

IMAGE
Яркост на цветовете 1.000 Лумен- 500 Лумен (икономичен)
Яркост черно-бяло 1.000 Лумен - 500 Лумен (икономичен)
Контраст 2.500.000 : 1
Трапецовидна корекция Auto vertical: ± 34 °, Auto horizontal ± 40 °
Хай-дефинишън Full HD
Aspect Ratio 16:9
Източник на светлина Лазер
Видеообработка 10 Битове
2D Vertical Refresh Rate 192 Hz - 240 Hz

ОПТИКА
Съотношение на проектиране 1,00 - 1,00:1
Размер на проектиране 30 inches - 150 inches
Projection Distance Wide/Tele 1,33 m ( 60 inch screen
Ширина на печат 13,9 мм
Фокус Механизирано
Lens Оптика
Projection Lens F Number 2
Offset 10 : 1

CONNECTIVITY
Връзки USB 2.0, тип А, USB 2.0, тип B, Аудио изход за стерео минижак, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3)

ADVANCED FEATURES
3D No
2D Colour Modes Динамично, Естествено, Кино, Яркост на картината, Vivid
Характеристики Android TV, Дъгова корекция, Автоматично трапецовидно коригиране, Built-in speaker, 

Chromecast, Google Search, Horizontal and vertical keystone correction, Незабавно вкл./изкл., 
Long light source life, Sound by Yamaha

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Потребление на енергия 102 Watt, 73 Watt (икономичен)
Разсейване на топлината 347 BTU/hour (max)
Размери 175 x 175 x 135 мм (ширина x дълбочина x височина)
Тегло 2,1 кг
Ниво на шума Normal: 27 dB (A) - Economy: 22 dB (A)
Тип стая/приложение Игри, Домашно кино, Домашен офис, Снимки за дома, Преносим/малки зали, Място за 

съвместна работа/класна стая, Спорт, Поточно предаване, Телевизори и кабелни приставки
Позициониране Работен плот, Под
Цвят Черно

OTHER
гаранция 60 месеци Обслужване в сервиз или 12.000 ч

EF-12

ОБЕМ НА ДОСТАВКА

Основен уред
Power Code
Quick Start Guide
Дистанционно управление вкл. батерии
User guide



LOGISTICS INFORMATION

Складова единица V11HA14040

Щрихкод/Баркод 8715946688787

Страна на произход Philippines

EF-12

1.  Android TV™  
2.  Google, Android, YouTube, Android TV и други марки са
търговски марки на Google LLC.                              
1) Възможно е да се изискват абонаменти за някои доставчици
на съдържание.                                              
2) функцията Google Search е за целия свят. Google Search не
може да комуникира смарт решението с Google Home. Google
Assistant е приложим за избрани страни – 16 държави (Япония,
Съединените щати, Канада, Бразилия, Мексико, Обединеното
кралство, Франция, Германия, Италия, Испания, Швеция,
Виетнам, Индонезия, Южна Корея, Австралия, Индия).
3.  Предаването е оптимизирано само за избрани услуги.
Качеството на поточното предаване за друго съдържание може да е
различно. Поддържани операционни системи и устройства: Android
2.3 и по-нови версии, iOS® 7 и по-нови версии, Windows® 7 и по
нови версии, Mac OS® 7 и по-нови версии и Chrome OS (версия 38
или по-нова).                                                   
4) Базирано на гледане на съдържание по 5 часа всеки ден, когато
проекторът е в еко режим.                                       
5) Цветовата яркост (излъчваната цветна светлина) в режим на най
висока яркост е измерена от независима лаборатория в
съответствие със стандарта IDMS 15.4. Яркостта на цветовете
варира в зависимост от работните условия. Най-продавани 3LCD
проектори на Epson спрямо най-продавани едночипови DLP проектори
по данни на NPD за продажбите за периода от май 2017 г. до април
2018 г. За повече информация посетете www.epson.eu/CLO.

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 
 
 


