
 EH-TW490
KARTA PRODUKTU

Przystępny cenowo projektor do kina domowego Epson EH-TW490 
HD-Ready o rozdzielczości 720p daje zupełnie nowe możliwości w 
zakresie wyświetlania gier wideo, filmów i transmisji sportowych na 
dużych powierzchniach. Technologia 3LCD firmy Epson zapewnia ostry 
i wyrazisty obraz oraz perfekcyjne odwzorowanie kolorów. Urządzenie 
jest smukłe i lekkie, dzięki czemu z łatwością można je zainstalować 
w dowolnym miejscu w domu.

Magia dużego ekranu i jasny obraz
Projektor wiernie odtwarza kolory i pozwala na oglądanie materiałów w jasnych 
barwach w różnych warunkach oświetlenia bez konieczności siedzenia w ciemnym 
pomieszczeniu. Jest to możliwe dzięki jednakowemu natężeniu światła białego i 
barwnego na poziomie 3000 lumenów oraz technologii 3LCD firmy Epson. Ponadto 
współczynnik kontrastu o wartości 12 000:1 sprawia, że sceny filmowe rozgrywające 
się w ciemności lub cieniu oraz ujęcia z wydarzeń sportowych na żywo są wyświetlane 
znacznie wyraźniej, bez efektu blaknięcia. 

Prosta obsługa
Dzięki ręcznemu suwakowi poziomej korekcji geometrii obrazu i automatycznej korekcji 
pionowej przygotowanie projektora do pracy jest szybkie i łatwe. Z łatwością 
wybierzesz odpowiednie ustawienia oraz uzyskasz równy i prawidłowy obraz, dzięki 
czemu szybko wyświetlisz film, zagrasz w gry wideo online i nie przegapisz początku 
ważnego wydarzenia sportowego.

Projektor przenośny
Projektor jest niewielki i lekki, a w zestawie znajduje się wygodne etui, dzięki czemu 
użytkownicy mogą z łatwością przenosić go do innego pokoju, czy nawet domu 
znajomego, by dzielić się wrażeniami dostarczanymi na dużym ekranie.

KLUCZOWE CECHY

Jasna projekcja
Natężenie światła białego i barwnego na 
poziomie 3000 lumenów
Idealny obraz
Technologia 3LCD HD-Ready
Łatwa konfiguracja
Korekcja geometrii obrazu
Wszechstronność
Duży wybór opcji podłączania
Przenośność
Płaska konstrukcja i niewielka masa



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
System projekcyjny Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD 0,59 cal z MLA (D8)

OBRAZ
Natężenie światła barwnego 3.000 lumen
Natężenie światła białego 3.000 lumen
Rozdzielczość WXGA, 1280 x 800, 16:10
Stosunek kontrastu 12.000 : 1
Lampa 200 W, 5.000 h Żywotność, 6.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu Auto pionowo: ± 30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 30 °

UKŁAD OPTYCZNY
Stosunek projekcji 1,30 - 1,56:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,2
Rozmiar projekcji 33 cale - 318 cale
Odległość projekcyjna, system 
szerokokątny

0,9 m - 9 m (60 cal ekran)

Odległość projekcyjna, system 
Tele

1,1 m - 10,8 m (60 cal ekran)

Odległość wyświetlania, tryb 
szerokokątny/tele

1,68 m - 2,02 m (60 cal ekran)

Odległość ogniskowa 16,9 mm - 20,28 mm
Fokus Ręcznie

ZŁĄCZA
Funkcja USB wyświetlacza 3 w 1: obraz / mysz / dźwięk
Przyłącza Wejście S-Video, Wejście HDMI, Złącze USB 2.0 typu B, Złącze USB 2.0 typu A, Wejście VGA

ZAAWANSOWANE FUNKCJE
Tryby kolorów 2D Dynamiczny, Salon, Kino
Funkcje Tryb gier, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Przeglądarka JPEG, Długa żywotność 

lampy, Quick Corner

INFORMACJE OGÓLNE
Wymiary produktu 297 x 234 x 77 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 2,4 kg
Poziom hałasu Tryb normalny: 37 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 29 dB (A)

INNE
Gwarancja 24 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Lampa: 36 miesiące/miesięcy lub 3.000 h

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU V11H558040

Kod kreskowy 8715946528960

Wymiary opakowania pojedynczego 360 x 362 x 160 mm

Waga pudełka 3,68 kg

szt. 6 Liczba jednostek

Kraj pochodzenia Chiny

Rozmiar palety 78 szt. (6 x 13)

 EH-TW490

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Torba transportowa
Urządzenie podstawowe
Skrócona instrukcja uruchomienia
Pilot z bateriami
Instrukcja obsługi (CD)
Karta gwarancyjna
Kabel zasilający

OPCJONALNE AKCESORIA

Lamp - ELPLP78 - EB-SXW03/SXW18/X24
 V13H010L78

Air Filter - ELPAF32 - EB-SXW11/12/14
 V13H134A32

Adapter - ELPAP07 Wireless LAN b/g/n
 V12H418P13

Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
 V12H003B23

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


