
 EH-TW5200
KARTA PRODUKTU

Niezależnie od tego, czy chcesz unowocześnić zestaw do kina 
domowego czy grać w gry, korzystając z większego i jaśniejszego 
obrazu, projektor EH-TW5200 jest idealnym rozwiązaniem. Smukły, 
lekki projektor Full HD 3D oferuje jasne, żywe kolory, obraz 2D i 3D w 
jakości HD bez opóźnień w wyświetlaniu oraz trwałą lampę.

Grafika w grach
Współczynnik kontrastu projektora EH-TW5200 wynosi 15 000:1, co wraz z technologią 
3LCD Epson sprawia, że obrazy 2D i 3D o wysokiej rozdzielczości wyglądają pięknie 
na dużym ekranie. Już nie musisz zaciemniać pomieszczenia. Jednakowe, wysokie 
natężenie światła białego i barwnego o wartości do 2,000 lumenów pozwala na 
korzystanie z projektora w ciągu dnia. 

Rozrywka na dużym ekranie
Projektor umożliwia wyświetlanie materiałów na ekranach o przekątnej od 30 do 300 
cali oraz bezproblemową projekcję wyprostowanych obrazów przy użyciu systemu 
korekcji geometrii obrazu. Dzięki temu nie potrzeba ani dużej, ani otwartej przestrzeni, 
by wyświetlać doskonałe obrazy.

Bez opóźnień w wyświetlaniu obrazu
„Tryb szybki” eliminuje opóźnienia w wyświetlaniu obrazu i zapewnia płynną projekcję, 
co jest bardzo przydatne podczas oglądania pasjonujących wydarzeń sportowych i 
rozgrywek online dla wielu graczy. Dzięki temu możesz szybko reagować, co jest 
szczególnie istotne podczas ważnych rozgrywek i zawodów. 

Obsługa systemu MHL
Model EH-TW5200 oferuje szeroki wachlarz możliwości podłączenia, w tym przez port 
HDMI - MHL. Oznacza to, że możesz wyświetlać nie tylko materiały w technologii Full 
HD, ale także odtwarzać filmy, muzykę i wyświetlać zdjęcia ze smartfona lub tabletu.

Kino domowe 3D
Projektor umożliwia wyświetlanie zawartości 3D, która jest wyraźnie jaśniejsza niż w 
innych projektorach 3D Full HD do kina domowego. Urządzenie można sparować z 
lekkimi akumulatorowymi aktywnymi okularami migawkowymi 3D1  (sprzedawanymi 
osobno), do których sygnał jest wysyłany drogą radiową, dzięki czemu nic nie 
przeszkadza w rozkoszowaniu się obrazem. 

KLUCZOWE CECHY

Jasna projekcja
Natężenie światła białego i barwnego 2000 
lumenów
Wysoka jakość obrazów
Technologia 3LCD Full HD
Materiały mobilne
Złącze MHL
Niezwykłe wrażenia z gier
Projekcja 2D i 3D
obraz bez opóźnień
Możliwość przełączenia na Tryb szybki do 
grania



 EH-TW5200

SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
System projekcyjny Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD 0,61 cal z MLA (D9)

OBRAZ
Rozdzielczość Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Natężenie światła białego 2.000 lumen
Stosunek kontrastu 15.000 : 1
Korekcja obrazu Auto pionowo: ± 30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 30 °
Natężenie światła barwnego 2.000 lumen
Lampa 200 W, 5.000 h Żywotność, 6.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)

UKŁAD OPTYCZNY
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,2
Odległość projekcyjna, system 
szerokokątny

0,9 m - 9 m (100 cal ekran)

Odległość projekcyjna, system 
Tele

1,1 m - 10,8 m (100 cal ekran)

Stosunek projekcji 1,22 - 1,47:1
Rozmiar projekcji 34 cale - 328 cale
Odległość wyświetlania, tryb 
szerokokątny/tele

1,62 m - 1,95 m (60 cal ekran)

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

ZŁĄCZA
Przyłącza Złącze USB 2.0 typu A, USB 2.0 Type B (Service Only), Wejście sygnału kompozytowego, Wejście 

audio typu cinch, HDMI 1.4 (2x), Stereofoniczne wyjście audio mini-jack

ZAAWANSOWANE FUNKCJE
Tryby kolorów 2D Dynamiczny, Salon, Naturalne, Kino
Tryby kolorów 3D Dynamiczny 3D, Kinowy 3D

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

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU V11H561040

Kod kreskowy 8715946528977

Wymiary opakowania pojedynczego 358 x 362 x 190 mm

Waga pudełka 4,2 kg

szt. 6 Liczba jednostek

Kraj pochodzenia Chiny

Rozmiar palety 66 szt. (6 x 11)

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

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

OPCJONALNE AKCESORIA

3D Glasses (RF) - ELPGS03
 V12H548001

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

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

Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
 V12H003B23

Mobile X-Type Screen, 80" (16 : 9) - V12H002S21
 V12H002S21

Adapter - ELPAP07 Wireless LAN b/g/n
 V12H418P13

1. — aktywne okulary migawkowe 3D firmy Epson powstały w
ramach inicjatywy Full HD 3D Glasses Initiative,
www.fullhd3dglasses.com

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


