DATASHEET

EH-LS100

Vår första laserhemmabioprojektor med Full HD och 3LCD-teknik för
exceptionellt korta avstånd (UST) projicerar bilder upp till 130 tum (330
cm) stora.
Upplev storbildsunderhållning utan att det påverkar stilen i ditt hem. Medan en
väggmonterad TV alltid syns, kan en projicerad bild avlägsnas omedelbart. Vår
laserprojektor för exceptionellt korta avstånd kan placeras nära visningsområdet,
installeras snabbt och ger en bra bild även i ljusa rum. En laserljuskälla med lång livslängd
och förlängd garanti ger också hög valuta för pengarna.
Slut på stora svarta lådor
En stor, svart TV-skärm kan aldrig göras osynlig. Men en projicerad bild kan försvinna på
bara en knapptryckning. Glöm inkräktande filmdukar och fula kablar. Välj EH-LS100 för att
bibehålla utformningen och ändå kunna avnjuta alla dina favoritprogram. Från att se på
film och sport till att spela spel - ditt hem kan förvandlas till ett utrymme med flera syften
och som fångar spänningen i storbildsupplevelsen.
Stressfri installation
Denna laserprojektor för exceptionellt korta avstånd kan placeras mycket nära
visningsområdet och samtidigt skapa en bild upp till 130 tum stor. Anslut DVD-spelare,
spelkonsoler och mycket mer med hjälp av de tre HDMI-ingångarna (inklusive en MHL).
Med appen iProjection är det enkelt att styra projektorn.
Överlägsen bildkvalitet
Med hjälp av denna projektor med sina 4 000 ANSI lumen och sin 3LCD-teknik kan du
avnjuta klara och levande bilder som har lika höga nivåer vitt och färgat ljus (CLO). Den är
tre gånger ljusstarkare än DLP-projektorer med en enda krets1 och ger definierade
skuggdetaljer och djup svärta tack vare ett kontrastförhållande på 2 500 000:1. Dessutom
ger detaljförbättringen skarpare och mjukare bilder.
Titta på ditt favoritinnehåll under de nästkommande 10 åren2
Luta dig tillbaka och avnjut filmer, spel och underhållning under de nästkommande 10 åren
2 tack vare projektorns hållbara laserljuskälla. Den här projektorn är utrustad med fem års
garanti - för en total trygghet3.

VIKTIGA FUNKTIONER
Laserprojektor för ultrakort avstånd
Placeras nära visningsområdet och projicerar
upp till 130 tum (330 cm)
Upplev storbildsformatet
Förstora upp dina favoritfilmer, favoritspel och
sportevenemang i hemmet
Lättåtkomligt innehåll
Tre HDMI-ingångar för DVD-spelare,
spelkonsoler och mycket mer
Klara färger
Hög ljusstyrka för vitt och färgat ljus
Laserljuskälla med lång livslängd
Titta på ditt favoritinnehåll under de
nästkommande 10 åren2

PRODUKTSPECIFIKATIONER
TEKNIK
Projection System

3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter

LCD Panel

0,67 inch with MLA (D10)

IMAGE
Färgstyrka

4.000 Lumen- 2.800 Lumen (ekonomi)

Vitstyrka

4.000 Lumen - 2.800 Lumen (ekonomi)

Upplösning

Full HD, 1920 x 1200, 16:10

Kontrastförhållande

2.500.000 : 1

Trapetskorrigering

Manuell vertical: ± 3 °, Manuell horizontal ± 3 °

Färgåtergivning

Upp till 1,07 miljarder färger

Högupplöst

Full HD

Aspect Ratio

16:10

Ljuskälla

Laser

Ljuskälla

20.000 Timmar Durability High, 30.000 Timmar Durability Eco

OPTIK
Projektionsförhållande

0,27 - 0,37:1

Zoom

Digital, Factor: 1,35

Projektionsstorlek

70 inches - 130 inches

Projektionsavstånd

0,41 m - 0,78 m ( 90 inch screen)

vidvinkel/tele
Fokuslängd

4,2 mm

Fokus

Manuell

CONNECTIVITY
USB-displayfunktion

2 i 1: bild/mus

Anslutningar

USB 2.0 Typ A (2x), USB 2.0 Typ B, RS-232C, Ethernet-gränssnitt (100 Base-TX/10 Base-T),
Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (valfritt), VGA in, VGA ut, HDMI in (3x), Komposit in, MHL,
Stereominitele ljudutgång, Stereominitele ljudingång (2x)

Epson iProjection App

Ad-hoc/infrastruktur

ADVANCED FEATURES
2D Colour Modes

Dynamisk, Bio, Ljusstark bio

Funktioner

Inbyggd högtalare, Digital zoom, På/av direkt, JPEG-visning, Ljuskälla med lång livslängd,
Utan PC, Stöd för trådlöst LAN, Appen iProjection

ALLMÄNT
Energiförbrukning

423 Watt, 332 Watt (ekonomi), 0,5 Watt (i standby), On mode power consumption as defined in
JBMS-84 342 Watt

Mått

494 x 437 x 188 mm (Bredd x Djup x Höjd)

Vikt

11 kg

Ljudnivå

Normal: 39 dB (A) - Economy: 30 dB (A)

Högtalare

16 Watt

Färg

Bläck

ANNAN
Garanti

60 Månader Inlämning eller 12.000 h

EH-LS100
LEVERANSOMFATTNING
Huvudenhet
Fjärrkontroll inkl. batterier
Strömkabel
CD Manual
Snabbstartsguide
Garantidokument

OPTIONAL ACCESSORIES

EH-LS100

Air Filter - ELPAF43
V13H134A43
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

LOGISTIKINFORMATION
SKU

V11H879540

Streckkod

8715946640563

Tillverkningsland

Filippinerna

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Produktinformation: 0771-400135
Support: 0771-400134
Fax Support: 0771-400136
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

1. Jämfört med ledande DLP-projektorer med en enda krets
för företag och utbildning, baserat på NPD-data mellan juli
2011 och juni 2012. Färgljusstyrka (ljusstyrka för färgat
ljus) uppmätt i enlighet med IDMS 15.4. Färgljusstyrkan
varierar beroende på användningsförhållandena.
2. Baserat på att titta på innehåll i fem timmar varje dag
med projektorn i miljöläge
3. Garanti som omfattar fem år eller 12 000 timmar, beroende
på vilket som inträffar först.

