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Naš prvi laserski projektor polne visoke ločljivosti za domači kino z zelo 
kratko projekcijsko razdaljo (UST) in tehnologijo 3LCD projicira sliko do 
velikosti 130 palcev (330 cm).

Uživajte v svetu zabave z veliko sliko in ohranite vaš slog doma. Medtem, ko je na 
steno nameščen televizor vedno na ogledu, lahko projicirana slika takoj izgine. Naš 
laserski projektor z zelo kratko projekcijsko razdaljo omogoča hitro namestitev blizu 
mesta prikaza slike in zagotavlja izjemno sliko v svetlih prostorih. Z dolgo življenjsko 
dobo laserskega vira svetlobe in podaljšano garancijo je cenovno zelo ugoden. 

Nič več velikih črnih škatel
Velikega črnega televizorja ne morete skriti. Projicirana slika pa lahko izgine s pritiskom 
ene same tipke. Pozabite na vsiljive zaslone in odvečne kable; izberite projektor EH-
LS100 za čist videz vašega doma, pri tem pa še vedno uživajte v ogledu najljubših 
oddaj. Vaš dom lahko postane večnamenski prostor, ki pri ogledu vsebin vse od filmov 
do športnih dogodkov in igranju iger nudi izjemno doživetje velike slike.

Brezskrbna namestitev
Ta laserski projektor z zelo kratko projekcijsko razdaljo omogoča postavitev zelo blizu 
mesta prikaza slike in lahko ustvari sliko v velikosti do 130 palcev. 3 vhodi HDMI 
(vključno z vhodom MHL) omogočajo priključitev predvajalnikov DVD, igralnih konzol 
itd. Z aplikacijo iProjection je upravljanje projektorja povsem preprosto.

Vrhunska kakovost slike
Projektor s tehnologijo 3LCD in svetilnostjo 4000 lumnov zagotavlja enako intenzivnost 
bele in barvne svetilnosti za prikaz živahne ter naravne slike. Slika s podrobnimi 
sencami in globokimi črnimi odtenki ter razmerjem kontrasta 2.500.000 : 1 je trikrat 
svetlejša kot pri projektorjih DLP z enim vezjem1. Poleg tega zagotavlja tehnologija za 
izboljšan prikaz podrobnosti ostrejšo sliko z mehkejšimi prehodi. 

Glejte priljubljene vsebine naslednjih 10 let2
Dolgotrajen laserski svetlobni vir omogoča, da se sprostite in uživate v filmih, igrah ter 
oddajah naslednjih 10 let2. Ta projektor vključuje petletno garancijo, zaradi česar ste 
lahko povsem brez skrbi3.

GLAVNE LASTNOSTI

Laserski projektor s kratko projekcijsko 
razdaljo
Nameščen blizu mesta prikaza slike v 
velikosti do 130 palcev (330 cm)
Uživajte v doživetju velike slike
Povečajte najljubše filme, igre in športne 
dogodke v udobju svojega doma
Preprosto dostopna vsebina
Trije vhodi HDMI za predvajalnike DVD, 
igralne konzole itd.
Svetle barve
Enako intenzivna bela in barvna svetilnost
Dolga življenjska doba laserskega vira 
svetlobe
Glejte priljubljene vsebine naslednjih 10 let2



SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA
Projekcijski sistem Tehnologija 3LCD, Zaslonka RGB s tekočimi kristali
Zaslon LCD 0,67 palec Z MLA (D10)

SLIKA
Barvna svetilnost 4.000 Lumni- 2.800 Lumni (ekonomično)
Bela svetilnost 4.000 Lumni - 2.800 Lumni (ekonomično)
Ločljivost Full HD, 1920 x 1200, 16:10
Razmerje kontrasta 2.500.000 : 1
Trapezna korekcija Ročno navpično: ± 3 °, Ročno vodoravno ± 3 °
Barvna reprodukcija do 1,07 milijarde barv
High Definition Full HD
Razmerje gledišča 16:10

OPTIKA
Razmerje projiciranja 0,27 - 0,37:1
Zoom Digital, Factor: 1,35
Velikost projekcije 70 palci - 130 palci
Projekcijska razdalja: 
širokokotno/razpotegnjeno

0,41 m - 0,78 m ( 90 palec zaslon)

Goriščna razdalja 4,2 mm
Fokus Ročno

POVEZLJIVOST
USB zaslon, funkcija 2 v 1: slika / miška
Priključki USB 2.0 vrste A (2x), USB 2.0 vrste B, RS-232C, Vmesnik ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), 

Brezžični LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opcijsko), Vhod VGA, Izhod VGA, Vhod HDMI (3x), 
Kompozitni vhod, MHL, Avdio-izhod – stereo mini vtič, Avdio-vhod – stereo mini vtič (2x)

Povezava s pametnimi 
napravami

Začasno/infrastrukturno

NAPREDNE FUNKCIJE
2D barvni načini Dinamičen, Kino, Svetel kino
Lastnosti Vgrajen zvočnik, Digitalna povečava/pomanjšava, Takojšen vklop/izklop, JPEG opazovalec, Dolga 

življenjska doba vira svetlobe, Brez PC, Možnost povezovanja v brezžično omrežje, Aplikacija 
iProjection

SPLOŠNO
Poraba energije 423 W, 332 W (ekonomično), 0,5 W (v stanju pripravljenosti), On mode power consumption as 

defined in JBMS-84 342 W
Dimenzije izdelka 494 x 437 x 188 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka 11 kg
Prag hrupa Normalno: 39 dB(A) - Varčno: 30 dB(A)
Zvočnik 16 W
Vrsta sobe/uporaba Home Cinema, Home Photo, Sports, Streaming, TV & Box sets
Namestitev Namizje, Omarica za televizijo
Barva Črna
S potrdilom TCO Da

DRUGO
Garancija 60 Meseci v servisnem centru ali 12.000 ura

EH-LS100

OBSEG DOBAVE

Glavna naprava
Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
Kabel za električni tok
Priročnik na CD
Vodnik za hitri začetek
Garancijska dokumentacija



IZBIRNA DODATNA OPREMA

Air Filter - ELPAF43
V13H134A43
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU V11H879540

Črtna koda 8715946640563

Država porekla Filipini

Velikost palete 2 Kos

EH-LS100

1.  V primerjavi z vodilnimi projektorji s tehnologijo DLP v
enem integriranem vezju za poslovno in izobraževalno rabo na
podlagi podatkov podjetja NPD, zbranih med julijem 2011 in
junijem 2012. Svetlost barv (barvna svetilnost) je izmerjena
skladno s standardom IDMS 15.4. Barvna svetilnost je odvisna
od pogojev uporabe naprave.
2.  Pri vsakodnevnem peturnem ogledu vsebin in delovanju
projektorja v varčnem načinu.
3.  Garancija krije 5-letno obdobje ali 12.000 ur delovanja –
kar nastopi prej.

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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