
EH-TW5650
FIŞĂ TEHNICĂ

Creaţi o experienţă cinematografică acasă, cu acest proiector home 
cinema Full HD uşor de configurat, cu caracteristică de deplasare a 
obiectivului. 

Cu acest proiector Full HD 3D şi 2D casa dvs. se transformă într-o scenă principală 
pentru acţiune. Este uşor de instalat datorită deplasării obiectivului, corecţiei trapezului 
şi zoomului manual de 1.6x. Impresionaţi prietenii şi familia cu imagini luminoase şi 
detaliate prin intermediul raportului de contrast dinamic de 60.000:1. Şi, datorită sursei 
de lumină rezistente a lămpii, puteţi să vă bucuraţi de filme în fiecare zi pentru următorii 
11 ani1.

Fiecare moment contează
Cu acest proiector home cinema Full HD puteţi crea experienţa marelui ecran cu 
imagini care ating până la 300 de inci (762 cm). Poate să redea cele mai atmosferice 
scene cu detalii bine definite ale umbrelor şi cu nuanţe intense de negru, imaginile 
rămânând clare şi bine definite în timpul scenelor de acţiune, datorită îmbunătăţirii 
detaliilor şi interpolării cadrelor.

Configurare simplă
Modelul EH-TW5650 este compact, are o greutate redusă şi este uşor de mutat, iar 
deplasarea pe verticală a obiectivului, zoomul de 1,6x şi corecţia trapezului permit 
poziţionarea imaginii fără probleme. Este echipat cu două intrări HDMI (inclusiv una 
MHL), pentru conectarea de playere de DVD-uri, console de jocuri şi multe altele. 
Utilizaţi dispozitive inteligente pentru a opera proiectorul; aplicaţia iProjection poate 
controla proiectorul, iar Miracast vă permite să partajaţi conţinut prin conectarea 
wireless la dispozitive Android.

11 ani de divertisment1
Căutaţi o soluţie pe termen lung, fără probleme şi accesibilă pentru necesităţile dvs. de 
divertisment? Cu EH-TW5650, puteţi viziona un film în fiecare zi timp de 11 ani, datorită 
sursei de lumină rezistente a lămpii1.

Beneficiaţi de imagini vibrante şi realiste
Tehnologia 3LCD produce imagini excepţional de luminoase, dar pline de culoare, cu o 
luminozitate pe alb şi pe culoare de acelaşi nivel înalt. Chiar şi în camerele de zi foarte 
luminoase, acest proiector Full HD 1080p oferă 2.500 de lumeni şi un raport de 
contrast de 60.000:1. 

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Bucuraţi-vă de experienţa marelui ecran
Vizionaţi filme, jocuri şi evenimente sportive 
preferate, acasă, prin intermediul imaginilor 
foarte mari
Instalare uşoară
Deplasarea obiectivului, zoom de 1,6x, 
corecţie a trapezului pe orizontală şi pe 
verticală
Acţiune dinamică, rapidă
Interpolarea cadrelor şi îmbunătăţirea 
detaliilor
Vizionaţi un film pe zi pentru următorii 11 
ani1
Lampă cu o durată de viaţă de 7.500 ore
Culori luminoase
Luminozitate pe alb şi pe culoare la acelaşi 
nivel înalt, 2.500 de lumeni



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Sistem de proiecţie Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide
Panou LCD 0,61 inchi cu MLA (D10)

IMAGINE
Luminozitate culor 2.500 Lumen- 1.650 Lumen (economic) în conformitate cu IDMS15.4
Luminozitate albă 2.500 Lumen - 1.650 Lumen (economic) în conformitate cu ISO 21118:2012
Rezoluţie Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Raport contrast 60.000 : 1
Lampă UHE, 200 L, 4.500 h Viaţă utilă, 7.500 h Viaţă utilă (în modul economisire energie)
Corecţie Keystone Automat vertical: ± 30 °, Manual orizontal ± 30 °
Reproducerea culorilor până la 1,07 miliarde culori
High Definition Full HD 3D

OPTICĂ
Raport proiecţie 1,33 - 2,16:1
Zoom Manual, Factor: 1,6
Lens Shift Manual
Dimensiuni proiecţie 30 inci - 300 inci
Distanţă de proiecţie Wide/Tele 2,35 m - 3,82 m ( 80 inchi ecran)
Distanţă focală 18,2 mm - 29,2 mm
Focus Manual

CONECTIVITATE
Conexiuni Intrare VGA, Intrare HDMI (2x), MHL, USB 2.0 tip A, USB 2.0 Type B (Service Only), Ieşire audio 

mini-jack stereo, LAN wireless IEEE 802.11 b/g/n (WiFi 4), Miracast
Conexiune smartphone Ad-hoc/Infrastructură

CARACTERISTICI AVANSATE
3D Activ
Moduri color 2D Dinamic, Natural, Cinema, Cinema strălucitor
Moduri color 3D Dinamic 3D, Cinema 3D
Caracteristici Reglare adâncime 3D, Difuzor integrat, Epson Super White, Interpolare cadre, Corecţie trapez pe 

orizontală şi pe verticală, Interfaţă audio/video MHL, Quick Corner, Screen Mirroring/Duplicarea 
ecranului, Funcţie ecran partajat, Posibilitate de conectare în reţea LAN wireless, Aplicaţia 
iProjection

GENERAL
Consum de energie 296 Waţi, 227 Waţi (economic), 0,2 Waţi (în Standby), On mode power consumption as defined in 

JBMS-84 256 Waţi
Dimensiuni produs 309 x 285 x 122 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 3,5 kg
Nivel de zgomot Normal: 37 dB (A) - Economic: 27 dB (A)
Difuzor 10 Waţi
Tip încăpere/utilizare Gaming, Home Cinema, Home Photo, Sports, Streaming, TV & Box sets
Poziționare Montare pe tavan, Desktop
Color Alb

ALTELE
Garanţie 24 Luni Retur în service, Lampă: 36 Luni sau 3.000 h

Este disponibilă extinderea opţională a garanţiei

EH-TW5650

VOLUM DE LIVRAT

Aparat principal
Cablu alimentare
Telecomandă incl. baterii
Ghid de pornire rapidă
Instrucţiuni de folosire (CD)
Warranty card



ACCESORII OPŢIONALE

ELPLP96
V13H010L96
3D Glasses USB Charging Adapter
V12H564C17
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Air Filter - ELPAF55
V13H134A55
3D Glasses (Active, RF) - ELPGS03
V12H548001

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11H852040

Cod de bare 8715946640242

Ţară de origine Filipine

Mărime palet 6 Bucăţi

EH-TW5650

1.  În baza vizionării în medie a unui film de 1 oră şi 45
minute pe zi şi a unei lămpi setate la modul economic.
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