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PREDSTAVITEV

Epson EH-LS100

Laserski projektor namesto televizorja
..EH-LS100 je prvi Epsonov laserski projektor za hišni kino z ultra kratko projicirno razdaljo. Opremljen s tehnologijo 3LCD lahko
prikazuje sliko polne visoke ločljivosti in diagonale do 130 palcev (330 cm)..

Družina dostopnih projektorjev
za hišni kino

Epson ponuja tudi klasične video projektorje za
domači kino, opremljene z objektivom, nameš
čenim na sprednji strani naprave. Modeli EH-TW5650, EH-TW5600 in EH-TW5400 sliko prikazujejo v polni visoki ločljivosti (Full HD 1080p,
1920 x 1080 pik, 16 : 9) in podpirajo prikaz slike v
načinu 3D. Razlikujejo se le glede na kontrastno
razmerje (60.000 : 1, 35.000 : 1 oziroma 30.000 : 1),
tretji model pa ima vgrajeno tudi drugačno lečo.
Projektorji lahko prikazujejo sliko do diagonale
300 palcev (762 cm). Pri tem ustvarijo pristno kinotečno atmosfero, saj prikazujejo jasno in
ostro sliko polno podrobnosti in z globokimi
odtenki črne barve ter gladkimi prehodi tudi ob
prikazovanju akcijskih prizorov ali pa športnih
prenosov. Namenska tehnologija za izboljšanje
slike ali dela slike pa vse skupaj še nadgradi.
Na voljo sta tudi projektorja EH-TW650 in EH-TW610, ki prav tako prikazujeta sliko v ločljivosti
1.920 x 1.080 pik (Full HD 1080p) in razmerju
stranic 16 : 9. Oba sta idealna za gledanje filmov,
športnih prenosov ali igranje video iger, razlikujeta se le v podpori prikazu slike v načinu 3D (le
pri modelu TW650).
(P. R.)

Končno je prišel čas, ko lahko najdemo rešitev, ki
bo zamenjala klasične televizorje. Laserski video
projektorji z ultra kratko projicirno razdaljo so na
voljo uporabnikom, ki se ne želijo obremenjevati z namestitvijo televizorja v dnevni sobi ali drugem prostoru v gospodinjstvu ali pisarni. Televizorji se pogosto uporabljajo kot naprave za
predvajanje večpredstavnostnih vsebin, a zahtevajo več prostora kot video projektorji. Video
projektor Epson EH-LS100 nudi vse prednosti televizorja vendar brez navedenih minusov ter
obenem nudi boljšo uporabniško izkušnjo.

DVD, video igre, TV-program …

Zaslon, večji od treh metrov

Deset let uporabe brez

Epson EH-LS100 – ključne lastnosti:

zamenjave vira svetlobe

• Laserski projektor z ultra kratko projicirno
razdaljo, projicira sliko do diagonale 130
palcev (330 cm)
• Uživajte v dogajanju na velikem platnu:
oglejte si najljubše filme in športne prenose ali igrajte igre – v udobju lastnega doma
• Enostaven dostop do vsebin: trije priključki HDMI vam omogočajo, da sočasno priklopite DVD-predvajalnik, igralno konzolo
in vrsto drugih naprav
• Svetle barve: enaka svetilnost bele in vseh
drugih barv
• Dolga življenjska doba laserskega vira svetlobe: naslednjih 10 let2 brezskrbno uživajte v ogledu svojih najljubših vsebin
• 4000 lm, Full HD, 1920 x 1200 pik, 16 : 10.

Med pomembne prednosti video projektorja
sodi možnost prilagajanja velikosti zaslona trenutnim potrebam uporabnika in pogojem v
prostoru. Epson EH-LS100 lahko prikazuje sliko
diagonale med 70 in 130 palci ter omogoča
uporabniku, da uživa v vseh vrstah vsebin: od
gledanja filmov, spremljanja športnih prenosov in igranja video iger – v velikosti, ki mu trenutno ustreza.
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Računalniške novice

Za razliko od standardnih projektorjev lahko
projektor z ultra kratko projicirno razdaljo postavite blizu površine, na kateri bo prikazoval sliko –
najmanjša oddaljenost je vsega 5,6 cm. Na projektor lahko priklopite DVD-predvajalnik, igralno konzolo in vrsto drugih naprav, saj je opremljen s tremi priključki HDMI (eden podpira tehnologijo MHL). Dodatno pa lahko z aplikacijo
iProjection preprosto upravljate projektor prek
pametnega mobilnika ali tablice.

Uporabnik tega video projektorja se lahko v naslednjih 10 letih popolnoma sprosti in uživa v filmih, video igrah, športnih prenosih in TV-oddajah, saj ima laserski vir svetlobe zelo dolgo življenjsko dobo. Prav tako ima projektor kar pet
let garancije.

Vrhunska kakovost slike
Zahvaljujoč tehnologiji 3LCD in svetilnosti 4000
lumnov lahko uporabniki uživajo v pristni in živobarvni sliki. Projektor odlikuje enotna svetilnost bele in vseh drugih barv (CLO). Svetilnost je v primerjavi z DLP-projektorjem z enim barvnim kolesom
kar trikrat višja, projektor pa prikazuje vse podrobnosti tudi v senčenih delih slike in globoko črno
barvo, saj kontrastno razmerje slike dosega kar
2.500.000 : 1. Poleg tega funkcija za izboljšanje podrobnosti zagotavlja še ostrejšo in jasnejšo sliko.
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