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Projektorji Epson

Učinkoviti 3LCD projektorji Epson
..3LCD projekcijska tehnologija v nasprotju z enočipovnimi DLP projektorji porabi 25 odstotkov manj električne energije na lumen
svetlosti. Predstavljamo vam odlično serijo Epson 3LCD projektorjev za domačo rabo..

Epson EH-DM3
Zahvaljujoč integriranemu DVD/DivX predvajalniku in virtualnemu prostorskemu sistemu
zvočnikov, si lahko s pomočjo projektorja Epson EH-DM3 ogledamo filme, igre, šport, fotografije in ostalo, v širokozaslonskem forma-

Epson projektorji
• 3LCD tehnologija
• Kino filter za presenetljivo barvno
natančnost
• Prilagodljiva namestitev leče
• Tiho delovanje
• ISF kalibracija
• Interpolacija okvirjev
• Visokokontrastno razmerje
• C2-fine tehnologija

zmogljivcu so še enostavna in prilagodljiva
namestitev, eleganten bel dizajn in zelo tih
ventilator, ki deluje pri le 22 dB hrupa.

Zakaj 3LCT tehnologija?
Klasični enočipovni DLP projektorji za prikazovanje slik uporabljajo barvno kolesce, ki
lahko povzročajo izgubo svetlobe. V nasprotju
s tričipovnimi 3LCD projektorji, 1-chip DLP projektorji uporabljajo konstantno vrteče se
barvno kolo, s pomočjo katerega se barve prikazujejo sekvenčno. Rezulat takšne tehnologije je lahko razpad barve (color breakup) ali
učinek mavrice (rainbow effect).
3-chip LCD tehnologija (3LCD) poskrbi, da se
bela svetloba preko ogledal razdeli na tri osnovne video barve, nakar posamezen LCD čip
prejme električni signal in ga pretvori v podobo.
Tri barvne podobe so nato s pomočjo prizme
združene v polno barvno sliko, ki združuje na
milijone barv. Polnobarvna slika zatem prehaja
še skozi lečo in je projicirana na zaslon.
Na kratko je 3LCD tehnologija tista, ki poganja
večino izobraževalnih in poslovnih projektorjev,
in seveda projektorjev za domači kino.

tu. Velike in kakovostne slike bodo tako na
voljo tudi v majhnih sobah. S pomočjo »Plug
and Play« funkcije bomo hitro in enostavno
povezali naprave kot so vaš računalnik, kamera, igralne konzole.

Epson TW-3500
Vsestranski in eleganten Epson EH-TW3500
nudi visokokakovostne slike do velikosti 300
inčov (760 cm), primeren pa je tudi za svetlejše
prostore. Kot pri večini Epson projektorjev
ima tudi TW-3500 garancijo tako na enoto kot
tudi na žarnico, odlikuje pa ga še full HD
ločljivost ter visokokontrastno razmerje.
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S pomočjo super-resolucijske tehnologije,
lahko Epson EH-TW5500 dejansko poveča
ločljivost in podrobnosti v nekaterih DVD in
video formatih. HD-ready Epson EH-TW5500
se pohvali z resnično kino izkušnjo, zahvaljujoč
najvišjemu kontrastnemu razmerju na tržišču 200 000 : 1 in novim video procesorjem HQV.

Epson W4400
Visokokakovosten polni HD projektor nam
bodo zagotovo zavidali naši prijatelji.
Zahvaljujoč dinamičnim lastnostim bo
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Epson TW5500

gledanje velikozaslonskih filmov pravi užitek.
W4400 odlikuje visokokontrastno razmerje
130 000 : 1 in visoka barvna svetilnost 1600
lumnov. Dodatni argumenti v prid domačemu

Predstavljeni Epson projektorji so namenjeni
predvsem domačim uporabnikom, ki želijo
uživati v odlični sliki, seveda pa ne gre pozabiti niti na igričarske navdušence, ki prisegajo
na velike zaslone. Vsi projektorji so HD ready
oziroma Full HD, pri novi seriji pa so podaljšali
tudi življenjsko dobo žarnice, kontrast in
svetilnost.
Izbira projektorja je včasih vsekakor boljša
odločitev kot nakup televizorja, sploh v
primerih, ko razpolagamo z nekaj več prostora. V kombinaciji s TV tunerjem, lahko seveda
preko projektorja spremljamo tudi televizijske
programe, kar je ob aktualnih olimpijskih igrah vsekakor dober argument za. 
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