FIŞĂ TEHNICĂ

EF-11

Conectați și redați conținut cu acest proiector laser stilat, compact și
portabil. Lăsați-vă captivați de divertismentul supradimensionat cu
Miracast integrat.
Compact și ușor, EF-11 poate fi mutat fără probleme dintr-o încăpere în alta. Acest
proiector TV laser compact, care face parte din noua gamă Mini EpiqVision,
proiectează instantaneu și aproape pe orice suprafață. Afișați conținut de pe un telefon,
de pe un dispozitiv de streaming, de pe laptop, de pe consola de jocuri și multe altele,
prin intermediul Miracast integrat. Corecția trapezului facilitează instalarea și, mulțumită
tehnologiei sursei de lumină laser, vă puteți bucura de divertisment timp de mulți ani.
Mini proiector laser, elegant
EF-11 măsoară doar 18 cm în lungime și cântărește numai 1,2 kg. Poate proiecta pe
aproape orice suprafață, cu sau fără ecran. Colțurile sale rotunjite elegante și
butoanele minimaliste vă vor face să doriți să îl vadă toată lumea.
Bigger is better
Creați o experiență cinematografică oriunde doriți, cu un afișaj impresionant de 150 de
inci. Datorită luminozității pe alb și pe culoare de același nivel oferite de Epson,
imaginile sunt clare și bine definite, iar conținutul redat prinde viață.
Configurare simplă
Credem că un proiector nu ar trebui să fie mai complicat de utilizat decât un televizor.
De aceea acest proiector poate fi utilizat rapid și fără probleme, datorită caracteristicilor
precum corecția trapezului, pentru a contribui la poziționarea rapidă a imaginii.
Accesarea divertismentului este, de asemenea, ușoară, datorită funcției Miracast
integrate și a unui port HDMI pentru conectarea la playere de DVD-uri, console de
jocuri și multe altele.
Soluție rezistentă
Sursa de lumină laser de lungă durată va asigura un consum de energie mai mic și vă
veți putea bucura de divertisment acasă timp de până la 10 ani¹.
Imagini clare, de calitate superioară
Acest mini proiector laser, puternic, dar accesibil, produce imagini excepționale, pline
de culoare și cu detalii precise. Raportul său de contrast de 2.500.000:1 produce, de
asemenea, umbre definite în mod clar și nuanțe intense de negru. Tehnologia 3LCD de
la Epson permite proiectoarelor să aibă culori de până la trei ori mai luminoase decât
proiectoarele DLP cu 1 cip comparabile².

CARACTERISTICI ESENŢIALE
Portabil și elegant
Design compact și ușor, parte din gama
EpiqVision Mini
Experiență cinematografică
Conținut cu dimensiune impresionantă, de
150 de inci
Soluție rezistentă
Bucurați-vă de până la 10 ani de
divertisment¹
Simplu de configurat, iar conținutul poate
fi accesat cu ușurință
Redați în flux conținut cu funcția Miracast
integrată sau utilizați portul HDMI
Afișaj clar, impresionant
Proiectați pe aproape orice suprafață

SPECIFICAŢII PRODUS
TEHNICĂ
Sistem de proiecţie

Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide

Panou LCD

0,62 inchi cu MLA (D10)

IMAGINE
Luminozitate culor

1.000 Lumen- 500 Lumen (economic)

Luminozitate albă

1.000 Lumen - 500 Lumen (economic)

Rezoluţie

Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9

Raport contrast

2.500.000 : 1

Corecţie Keystone

Automat vertical: ± 34 °, Manual orizontal ± 40 °

Reproducerea culorilor

16,77 milioane culori

High Definition

Full HD

Raport de aspect

16:9

Sursa de lumină

Laser

Modificare video

10 Bits

Frecvenţă de generare a

192 Hz - 240 Hz

imaginii 2D pe verticală
OPTICĂ
Raport proiecţie

1,00 - 1,00:1

Dimensiuni proiecţie

30 inci - 150 inci

Distanţă de proiecţie Wide/Tele 1,33 m ( 60 inchi ecran
Distanţă focală

13,9 mm

Focus

Manual

CONECTIVITATE
Conexiuni

USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, HDMI 1.4, Miracast, Ieşire audio mini-jack stereo

Conexiune smartphone

Nu este cazul

CARACTERISTICI AVANSATE
3D

Nu

Moduri color 2D

Dinamic, Natural, Cinema, Cinema strălucitor, Vivid

Caracteristici

Difuzor integrat, Corecţie trapez pe orizontală şi pe verticală, Pornire/oprire automată, Durată de
viaţă lungă a sursei de lumină, Quick Corner, Screen Mirroring/Duplicarea ecranului

GENERAL
Consum de energie

102 Waţi, 73 Waţi (economic), 0,5 Waţi (în Standby)

Disiparea căldurii

347 BTU/hour (max)

Dimensiuni produs

175 x 175 x 65 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)

Greutate

1,2 kg

Nivel de zgomot

Normal: 27 dB (A) - Economic: 22 dB (A)

Difuzor

2 Waţi

Tip încăpere/utilizare

Jocuri, Home Cinema, Home Office, Home Photo, Spații portabile/Huddle, Spațiu de
colaborare/sală de curs, Sporturi, Streaming, Televiziune și receivere TV

Poziționare

Desktop, Podea

Color

Negru

ALTELE
Garanţie

60 Luni Retur în service sau 12.000 h

EF-11
VOLUM DE LIVRAT
Ghid de pornire rapidă
Telecomandă incl. baterii
Cablu alimentare
Aparat principal
User guide
Mount plate

INFORMAŢII LOGISTICĂ

EF-11

SKU

V11HA23040

Cod de bare

8715946689005

Ţară de origine

Filipine

EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdareanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucuresti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro
Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi.
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.
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1. Pe baza vizionării unui conținut de cinci ore zilnic, cu
proiectorul setat în modul ecologic.
2. Luminozitatea pe culoare în cel mai luminos mod, măsurată
de un laborator terț în conformitate cu IDMS 15.4.
Luminozitatea pe culoare variază în funcție de condițiile de
utilizare. Proiectoarele Epson 3LCD cele mai bine vândute în
comparație cu proiectoarele DLP cu 1 cip cele mai bine
vândute în baza datelor NPD pentru perioada mai 2017 –
aprilie 2018. Pentru informații suplimentare, vizitați
www.epson.ro/CLO.

