
EF-100W ediția Android TV
FIŞĂ TEHNICĂ

Proiector laser elegant și portabil, cu Android TV. Supradimensionați 
conținutul cu ușurință, folosind dispozitivele de redare și portul HDMI.

Acest proiector este elegant și sofisticat, are numeroase caracteristici și include un 
stick Android TV, este compact și ușor, putând fi mutat cu ușurință dintr-o încăpere în 
alta sau în afara casei. Proiectează aproape instantaneu – la lumina zilei – și în orice 
direcție. Afișați conținut de pe telefon, de pe dispozitive de redare, de pe laptop, de pe 
console de jocuri etc. Este ușor de instalat și îl puteți folosi mulți ani de acum înainte.

Vizionare mai inteligentă
Android TV vă permite să redați în flux emisiuni, jocuri, filme, știri, evenimente sportive 
și multe altele1. Este foarte ușor; conectați stickul Android TV la portul HDMI al 
proiectorului, conectați-vă prin Wi-Fi și începeți redarea în flux2. Spuneți-i ce doriți să 
vizionați prin intermediul controlului vocal integrat Google Assistant sau utilizați pur și 
simplu telecomanda. Cu Chromecast integrat, este ușor să partajați conținut de pe 
telefon, tabletă sau laptop3. Aplicațiile de divertisment, cum ar fi YouTube, sunt 
preinstalate și puteți descărca și alte aplicații prin intermediul Google Play1. Puteți 
conecta stickul la boxe portabile, căști și controlere de jocuri prin Bluetooth.

Conținut supradimensionat oriunde doriți
Creați un afișaj impresionant de 150 inci oriunde doriți cu acest proiector ușor și 
compact. Este simplu să strângeți toate lucrurile și să vă mutați dintr-o încăpere în alta 
sau să-l luați când plecați de acasă. De asemenea, poate fi întors pe o parte și poate 
proiecta în orice direcție.

Tehnologie 3LCD (afişaj de trei ori mai luminos)
Acest proiector poate oferi imagini luminoase și pline de viață, chiar și la lumina zilei, 
deci nu este nevoie să stingeți luminile, să trageți jaluzelele și nici să folosiți un ecran. 

Configurare fără probleme
Lansați ghidul de întâmpinare folosind telecomanda, pentru a vedea cât de simplă este 
configurarea. Sunetul este redat prin difuzoarele încorporate
Vizionați conținutul preferat în următorii 10 ani4
Datorită sursei de lumină laser durabile a proiectorului, veți putea să urmăriți conținutul 
preferat în următorii 10 ani3 fără întreținere. 

CARACTERISTICI ESENŢIALE

Ediția Android TV
Redați în flux seriale, jocuri, filme, știri, sport 
și multe altele1

Portabil și elegant
Design compact și ușor, cu finisaje metalice 
elegante
Conținut supradimensionat, indiferent de 
direcție
Afișare cu o dimensiune de 150 de inci, pe 
perete sau pe tavan
Sursă de lumină laser cu durată lungă de 
viață
Vizionați conținutul preferat în următorii 10 
ani4
Utilizați proiectorul în lumină naturală
Nu este nevoie să stingeți luminile, să 
acoperiți ferestrele sau să utilizați un ecran



SPECIFICAŢII PRODUS

TEHNICĂ
Sistem de proiecţie Tehnologie 3LCD, Obturator RGB cu cristale lichide
Panou LCD 0,59 inchi cu C2 Fine

IMAGINE
Raport contrast 2.500.000 : 1
Corecţie Keystone Automat vertical: ± 45 °, Manual orizontal ± 40 °
Reproducerea culorilor până la 1,07 miliarde culori
High Definition HD ready

OPTICĂ
Raport proiecţie 1,04 - 1,40:1
Zoom Digital, Factor: 1,35
Dimensiuni proiecţie 30 inci - 150 inci
Distanţă de proiecţie Wide/Tele 1,34 m - 1,81 m ( 60 inchi ecran
Distanţă focală 13,53 mm
Focus Manual

CONECTIVITATE
Conexiuni USB 2.0 tip A, USB 2.0 tip B, Intrare HDMI, Ieşire audio mini-jack stereo, Bluetooth
Conexiune smartphone Nu este cazul

CARACTERISTICI AVANSATE
3D Nu
Moduri color 2D Dinamic, Natural, Cinema, Cinema strălucitor
Caracteristici Android TV, Difuzor integrat, Corecţie trapez pe orizontală şi pe verticală, Pornire/oprire automată, 

Durată de viaţă lungă a sursei de lumină, Quick Corner

GENERAL
Consum de energie 172 Waţi, 115 Waţi (economic), 0,4 Waţi (în Standby)
Disiparea căldurii 584,8 BTU/hour (max)
Dimensiuni produs 210 x 230 x 92 mm (Lăţime x Lungime x Înălţime)
Greutate 2,7 kg
Nivel de zgomot Normal: 29 dB (A) - Economic: 26 dB (A)
Difuzor 5 Waţi
Tip încăpere/utilizare Jocuri, Home Cinema, Home Office, Home Photo, Spații portabile/Huddle, Sporturi, Streaming, 

Televiziune și receivere TV
Poziționare Desktop, Podea
Color Alb

ALTELE
Garanţie 60 Luni Retur în service sau 12.000 h

INFORMAŢII LOGISTICĂ

SKU V11H914240

Cod de bare 8715946674674

Ţară de origine Filipine

Mărime palet 6 Bucăţi

EF-100W ediția Android TV

VOLUM DE LIVRAT

Aparat principal
Cablu alimentare
Telecomandă incl. baterii
Ghid de pornire rapidă
User guide
Android TV dongle

1.  Pentru anumiți furnizori de conținut, este posibil să fie
necesare abonamente.
2.  Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza
configurarea.
3.  Transmisie optimizată doar pentru serviciile selectate.
Calitatea redării în flux pentru alt conținut poate varia.
Sisteme și dispozitive de operare compatibile: Android 2.3 și
versiunile ulterioare, iOS® 7 și versiunile ulterioare,
Windows® 7 și versiunile ulterioare, Mac OS® 10.7 și versiunile
ulterioare și Chrome OS (versiunea 38 sau versiunile
ulterioare). Google, Android și Android TV sunt mărci
comerciale ale Google LLC.
4.  Pe baza vizionării unui conținut de cinci ore zilnic, cu
proiectorul setat în modul Eco.

Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi. 
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.
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