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Tuo elokuvateatterikokemus kotiisi tällä HDR-valmiilla 4K PRO-UHD1
-projektorilla, joka hyödyntää Epsonin 3LCD-tekniikkaa.

Tuota elämyksiä tällä tehokkaalla 4K PRO-UHD1 -projektorilla. Se heijastaa 
poikkeuksellisen laadukkaita kuvia dynaamisen 200 000:1 -kontrastisuhteen, 4K-
skaalaustekniikan, 3LCD-tekniikan sekä Full HD-, UHD BD- ja HDR-tuen avulla. Se on 
myös helppo asentaa moottoroidun optiikan ansiosta.

Nauti ensiluokkaisesta kuvanlaadusta
Paranna kotiteatterikokemustasi tällä tehokkaalla 4K PRO-UHD1 -projektorilla. 3LCD-
tekniikan ja yhtä suuren valkoisen ja värillisen valotehon (2 400 lumenia) ansiosta voit 
välttää ”sateenkaariefektin” ja nauttia täyteläisistä väreistä. HDR-tuki mahdollistaa 
tarkat yksityiskohdat ja kuvan syvyyden, jolloin näet värit täyteläisinä mutta 
luonnollisina. Erittäin laaja värintoisto lisää luonnollisten värien aluetta. Lisäksi näet 
uskomattoman tarkkoja yksityiskohtia varjoissa syviä mustan sävyjä tuottavan suuren 
kontrastisuhteen (200 000:1) ansiosta. Jopa nopeimmissa toimintakohtauksissa kuvan 
interpolointi ja yksityiskohtien parannus varmistavat, että elokuvat ovat teräviä ja 
tasaisia. 

Helppo mutta kestävä järjestelmä
Lampun uskomattoman pitkän käyttöiän ansiosta voit katsoa elokuvan valkokankaalla 
joka päivä seuraavien seitsemän vuoden ajan2 , joten lampunvaihtoa tarvitaan hyvin 
harvoin. Asennus on yksinkertaista ja täsmällistä moottoroidun optiikan ansiosta, johon 
kuuluu moottoroitu 2,1-kertainen optinen zoomaus, moottoroitu tarkennus ja 
moottoroitu linssin siirto (±96,3 % pystysuunnassa ja ±47,1 % vaakasuunnassa).

Katso suosikkielokuviasi niin kuin ohjaaja ne on tarkoittanut
On helppoa katsoa elokuvia oikealla kuvasuhteella: tallenna vain kymmenen 
suosikkimuotoasi, jotka voit valita milloin vain napin painalluksella. Projektorin 
ammattimaisia ISF-kalibrointityökaluja voi käyttää lisäohjaukseen yksittäisten asetusten 
yli.

KEY FEATURES

4K PRO-UHD1
terävien ja selkeiden kuvien tuottamiseen
4K-skaalaus, Full HD-, UHD BD- ja HDR-tuki
Tasainen ja nopea toiminta
Kuvan interpolointi ja yksityiskohtien 
parannus
Katso elokuva joka päivä seuraavan 7 
vuoden ajan2
Lampun käyttöikä 5 000 tuntia säästötilassa
Täysin moottoroitu optiikka
Moottoroitu zoomaus, tarkennus ja linssin 
siirto
Laaja linssin säätöalue
Pysty ±96,3 % ja vaaka ±47,1 %
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TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-johtokiinnike
Päälaite
Virtakaapeli
Kaukosäädin taustavalolla ml. paristot
Käyttöoppaat



LISÄVARUSTEET

ELPLP89
V13H010L89
Ilmasuodatin - ELPAF39- EH-TW9000/TW9000W
V13H134A39
Kattokiinnitin - ELPMB22 - valkoinen
V12H003B22
Kattokiinnitin - ELPMB30 - matala profiili
V12H526040
Kattokiinnitysputki - ELPFP13 - 668–918 mm
V12H003P13
Kattokiinnitysputki - ELPFP14 - 918–1168 mm
V12H003P14
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

LOGISTICS INFORMATION

SKU V11H932040

Viivakoodi 8715946663029

Alkuperämaa Kiina

Lavakoko 2 Kappale

EH-TW7400

1.  4K-skaalaustekniikka kaksinkertaistaa Full HD -tarkkuuden
siirtämällä kutakin kuvapistettä diagonaalisesti. Tarkkuus on
3D-tilassa Full HD.
2.  - Perustuu keskimäärin 1 h 45 min kestävän elokuvan
katsomiseen joka päivä lampun ollessa säästötilassa.
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Epson Suomi 
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Tekninen tuki: puh. 0201 552 090 
Faksi: 0201 552 092 
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