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Vsebino si lahko preprosto ogledate na veliki sliki iz naprav za 
pretočno predvajanje in prek vrat HDMI. Preprosto superpovečanje 
vsebine iz naprav za pretočno predvajanje in prek vrat HDMI.

Zna se zgoditi, da bo elegantno in privlačno oblikovanje tega projektorja vašo 
pozornost odtegnilo od sijajnega nabora funkcij, ki jih ponuja. Kompakten in lahek – 
selitev iz sobe v sobo ali celo v drugo zgradbo je preprosta. Projicira skoraj takoj, pri 
običajni dnevni svetlobi in v poljubni smeri. Vsebino predvajajte iz telefona, pretočne 
naprave, prenosnega računalnika, igralne konzole in drugih virov. Nastavitev je 
preprosta in uporabljali ga boste še mnoga leta.

Elegantno in privlačno oblikovanje
Ker se ta projektor ponaša s trendno kovinsko barvo, elegantno zaokroženimi vogali in 
minimalnimi gumbi, ga boste želeli postaviti tako, da bo na ogled vsem. 

Vsebina na veliki sliki povsod, kjer jo želite
S tem lahkim in kompaktnim projektorjem boste lahko povsod, kjer želite, postavili 
sijajen 150-palčni prikaz. Selitev iz sobe v sobo ali celo v drugo zgradbo je preprosta. 
Lahko ga postavite tudi na stranico in projicirate v poljubni smeri – na steno, strop ali 
tla. 

Svetel in barvit
Ta projektor lahko tudi pri običajni dnevni svetlobi prikaže svetlo in živahno sliko, zato 
vam ne bo treba ugašati luči, zastirati oken ali celo uporabljati platna. Vse to je 
mogoče zaradi uporabe laserskega vira svetlobe in tehnologije 3LCD.

Nastavitev brez stresa
Z daljinskim upravljalnikom odprite pozdravni vodnik in si oglejte, kako preprosta je 
nastavitev. Za zvok poskrbijo vgrajeni zvočniki in priključek za slušalke, prek 
Bluetootha pa lahko povežete tudi zunanje zvočnike.

Poiščite in si oglejte, kar želite
Vsebino prikažite iz telefona, tabličnega računalnika, predvajalnika DVD-jev, igralne 
konzole ali prenosnega računalnika – kabel preprosto priključite na vrata HDMI. 
Preprosto je tudi pretočno predvajanje, saj je mogoče na hrbtni strani priključiti 
pretočne naprave (npr. Amazon Fire TV, Google Chromecast, Roku). 

Priljubljene vsebine glejte naslednjih 10 let1
Ker ima ta projektor laserski vir svetlobe z dolgo življenjsko dobo, boste lahko 
naslednjih 10 let svoje priljubljene vsebine1 gledali brez vzdrževanja. 

GLAVNE LASTNOSTI

Prenosen in privlačen
Kompaktno in lahko oblikovanje ter privlačne 
kovinske barve
Povečava vsebine v poljubni smeri
Uživajte v 150-palčnem prikazu na steni ali 
stropu
Laserski vir svetlobe z dolgo življenjsko 
dobo
Priljubljene vsebine glejte naslednjih 10 let1
Preprosta nastavitev in dostop do 
vsebine
Pretočno predvajanje vsebine s priključitvijo 
naprav na hrbtni strani ali ob uporabi vrat 
HDMI
Uporaba pri običajni dnevni svetlobi
Pozabite na izklapljanje luči, zastiranje oken 
ali celo uporabo platna



SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA
Projekcijski sistem Tehnologija 3LCD, Zaslonka RGB s tekočimi kristali
Zaslon LCD 0,59 palec Z C2 Fine

SLIKA
Razmerje kontrasta 2.500.000 : 1
Trapezna korekcija Samodejno navpično: ± 45 °, Ročno vodoravno ± 40 °
Barvna reprodukcija do 1,07 milijarde barv
High Definition HD ready
Razmerje gledišča 16:10
Vir svetlobe Laser
Video obdelava 10 Bitov
Navpična hitrost osveževanja 
(2D)

100 Hz - 120 Hz

OPTIKA
Razmerje projiciranja 1,04 - 1,40:1
Zoom Digital, Factor: 1,35
Velikost projekcije 30 palci - 150 palci
Projekcijska razdalja: 
širokokotno/razpotegnjeno

1,34 m - 1,81 m ( 60 palec zaslon)

Goriščna razdalja 13,53 mm
Fokus Ročno
Objektiv Optično

POVEZLJIVOST
Priključki USB 2.0 vrste A, USB 2.0 vrste B, Vhod HDMI, Avdio-izhod – stereo mini vtič, Bluetooth
Povezava s pametnimi 
napravami

ni na voljo

NAPREDNE FUNKCIJE
3D Ne
2D barvni načini Dinamičen, Naraven, Kino, Svetel kino
Lastnosti Vgrajen zvočnik, Vodoravno in navpično popravljanje trapezne slike, Takojšen vklop/izklop, Dolga 

življenjska doba vira svetlobe, Quick Corner

SPLOŠNO
Poraba energije 172 W, 115 W (ekonomično), 0,4 W (v stanju pripravljenosti)
Porazdelitev toplote 584,8 BTU/hour (max)
Dimenzije izdelka 210 x 230 x 92 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka 2,7 kg
Prag hrupa Normalno: 29 dB(A) - Varčno: 26 dB(A)
Zvočnik 5 W
Vrsta sobe/uporaba Igranje iger, Domači kino, Domača pisarna, Domača izdelava fotografij, Prenosljiv/majhni prostori 

za sestanke, Šport, Pretočno predvajanje, TV in filmske uspešnice
Namestitev Namizje, Tla
Barva Črna

DRUGO
Garancija 60 Meseci v servisnem centru ali 12.000 ura

EF-100B

OBSEG DOBAVE

Glavna naprava
Kabel za električni tok
Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
Vodnik za hitri začetek
User guide



IZBIRNA DODATNA OPREMA

Air Filter - ELPAF57 - EF-100 series
V13H134A57

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU V11H914140

Črtna koda 8715946668505

Država porekla Filipini

Velikost palete 6 Kos

EF-100B

1.  Pri vsakodnevnem peturnem ogledu vsebin v varčnem
načinu delovanja projektorja.

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. 
Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.
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