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Nauti elokuvaseikkailuista kotonasi tällä HDR-valmiilla 4K PRO-UHD1
-projektorilla, jossa on 4K WiHD -lähetin, moottoroitu optiikka ja 3LCD-
tekniikka.

Elokuvien ystävät voivat käyttää enemmän aikaa mahtavasta kuvasta nauttimiseen ja 
vähemmän aikaa kaapeleista huolehtimiseen tämän 4K PRO-UHD1 projektorin 4K 
WiHD -lähettimen ansiosta. Siinä on monia toimintoja, jotka takaavat upean näytön 
suuren dynaamisen kontrastisuhteen (1 200 000:1), 4K-skaalaustekniikan, 3LCD-
tekniikan sekä Full HD-, UHD BD- ja HDR-tuen avulla. Moottoroidun optiikan ansiosta 
asennus on nopeaa, täsmällistä ja helppoa. 

Langatonta katselua
Suoratoista EH-TW9400W-projektoriin korkealaatuista 4K-sisältöä helposti esimerkiksi 
älypuhelimesta, pelikonsolista tai Blu-ray-soittimesta. Muodosta vain yhteys 4K WiHD -
lähettimeen HDMI:n kautta.

Nauti ensiluokkaisesta kuvanlaadusta
Paranna kotiteatterikokemustasi tällä tehokkaalla 4K PRO-UHD1 -projektorilla.
3LCD-tekniikan ja yhtä suuren valkoisen ja värillisen valotehon (2 600 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 (1 200 000:1) 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).

Tehokas hallinta
Elokuvien katsominen oikealla kuvasuhteella on helppoa, kun voit tallentaa jopa 
kymmenen eri muotoa. Projektori on myös yhteensopiva CalMAN-ohjelmistojen kanssa 
ja siinä on ammattilaistason ISF-kalibrointityökalut.

KEY FEATURES

Langaton 4K PRO-UHD1-projektori
4K WiHD -lähetin, 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 %



EH-TW9400W

TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-johtokiinnike
Päälaite
Virtakaapeli
Kaukosäädin taustavalolla ml. paristot
Käyttöoppaat
WirelessHD-lähetin



LISÄVARUSTEET

Ilmasuodatin - ELPAF39- EH-TW9000/TW9000W
V13H134A39
ELPLP89
V13H010L89
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 V11H929040

Viivakoodi 8715946666327

Alkuperämaa Kiina

EH-TW9400W

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.

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. 
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

Epson Suomi 
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091 
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090 
Faksi: 0201 552 092 
finland@epson.co.uk 
www.epson.fi


