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Dołącz do akcji

Projektory serii EH-TW9400
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Zanurz się w innowacyjnej 
technologii

Projektory firmy Epson, uznawanej od 17 lat za wiodącego 
producenta projektorów na świecie1, wykorzystują jedne 
z najbardziej zaawansowanych technologii poprawiania jakości 
obrazu. Dzięki wyjątkowo wysokim współczynnikom kontrastu 
i jasności obraz w filmach jest jaśniejszy i bardziej realistyczny, 
a wydarzenia sportowe jeszcze bardziej atrakcyjne i pasjonujące. 

Zobacz szerszą perspektywę 

Nic nie przebije projektora pod względem jakości kina domowego. Gdy wyświetlane obrazy 
mają rozmiar od 30 do 300 cali, a do wyboru jest wiele opcji rozdzielczości, uzyskiwane 
efekty wizualne i dźwiękowe są niespotykane.

HDR — przełomowa technologia wyświetlania 

Obsługa technologii HDR w projektorach pozwala uzyskać optymalny obraz poprzez 
zwiększenie współczynnika kontrastu, co zapewnia o wiele większy zakres od 
najciemniejszych do najjaśniejszych obszarów ekranu. Daje to efekt wyjątkowej głębi obrazu 
i umożliwia dostrzeganie najdrobniejszych szczegółów, co wcześniej nie było możliwe. 
Wzbogaca także przestrzeń kolorów, dzięki czemu obraz wydaje się intensywniejszy, a mimo 
to w dalszym ciągu naturalny i wciągający.

Jaśniejszy, żywszy obraz 

Dlaczego zadowalać się nieciekawymi, matowymi barwami, gdy można się cieszyć 
nasyconym, realistycznym obrazem w żywych kolorach? Sama jasność bieli nie gwarantuje 
wiernego odwzorowania kolorów. Dlatego właśnie technologia 3LCD, stosowana 
w projektorach firmy Epson, pozwala na emitowanie równie silnego strumienia światła 
białego, jak i barwnego, zapewniając tak wysoki realizm obrazów, że odnosi się wrażenie, 
jakby patrzyło się na prawdziwy przedmiot2.

Wysoki współczynnik kontrastu zapewnia niesamowitą rozdzielczość i głębsze 
odcienie czerni

Projektor standardowy Projektor firmy Epson



Interpolacja klatek zapewniająca płynność scen akcji 
i mniejsze rozmycie ruchu

Projektor firmy Epson

Projektor standardowy

Ostry i wyraźny obraz dzięki rozdzielczości PRO-UHD 

Spraw, aby Twój dom stał się centrum akcji dzięki projektorowi z obsługą technologii 
PRO-UHD. Ten projektor o ogromnych możliwościach wyświetla obrazy o znakomitej 
jakości i współczynniku kontrastu dynamicznego 1 200 000:1, wykorzystuje technologie 
optymalizacji 4K i 3LCD oraz obsługuje technologie Full HD, UHD BD i HDR. Układ optyczny 
z silnikami oraz narzędzia kalibracyjne pozwalają natomiast uzyskać obraz o idealnych 
parametrach.

Full HD PRO-UHD

Ożyw swoje filmy dzięki doskonałemu odwzorowaniu szczegółów 

Ten sposób oglądania filmów jest nie tylko nowy — jest po prostu najlepszy. Technologia 
optymalizacji PRO-UHD firmy Epson pozwala na uwydatnienie najdrobniejszych szczegółów 
i  ożywienie nawet najbardziej subtelnych obrazów. Każdy piksel jest przesuwany po 
przekątnej o 0,5 piksela w celu uzyskania dwukrotnie wyższej rozdzielczości w pionie 
i poziomie. Dodatkowo, dzięki technologii superrozdzielczości (Super Resolution) firmy Epson  
z optymalizacją szczegółów, za każdym razem zyskujesz nieskazitelny obraz.

Dzięki jakości obrazu PRO-HD projektory firmy Epson zyskują nowy poziom precyzji 
zarówno przy wyświetlaniu zawartości o rzeczywistej rozdzielczości 4K, jak i cyfrowo 
zoptymalizowanej treści w rozdzielczości Full HD 1080p.



Idealnie wyraźna projekcja w każdych warunkach 

Wyobraź sobie, jak często w trakcie filmu zmieniają się warunki oświetlenia. Projektor musi 
nieustannie się do nich dostosowywać, zapewniając niezmiennie najwyższą jakość obrazu.

Technologia interpolacji klatek polega na inteligentnym wstawianiu nowych klatek między 
oryginalne, dzięki czemu ruch wydaje się płynniejszy, ostrzejszy i bardziej realistyczny. 
Pozwala to wyeliminować efekt rozmycia obrazu i sprawia, że dynamiczne sceny są bardziej 
płynne i ostre. 

Projektory umożliwiają uzyskanie wyjątkowej głębi obrazu, wyraźnych szczegółów oraz 
intensywnych i jednocześnie naturalnych kolorów. Niezwykle wysoki współczynnik kontrastu 
do 1 200 000:1 zapewnia niesamowitą rozdzielczość, ostry obraz oraz najgłębsze możliwe 
do uzyskania czernie.



Niespotykana magia dużego 
ekranu — jesteśmy w tym najlepsi

Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie obrazowania1 
i wiemy, jak uzyskać projekcje wysokiej jakości. 
Niezależnie od tego, czy jesteś kinomaniakiem, graczem 
czy kibicem sportowym, pokochasz nasze projektory HD 
do systemów kina domowego. 

EH-TW9400 i EH-TW9400W 

Kinowa jakość obrazu w domu 

Projektory domowe łączące najnowocześniejsze 
technologie obrazowania PRO-UHD Blu-ray 
z optymalizacją obrazu HDR zapewniają kinową 
jakość ostrego, żywego obrazu o doskonałych 
szczegółach. 

Najważniejsze cechy: 

Technologia optymalizacji PRO-UHD 4K  
(3840 × 2160) 

Obsługa funkcji HDR

PRO-UHD 4K WirelessHD3 (tylko model EH-
TW9400W)

Współczynnik kontrastu: 1 200 000:1

Wysokie natężenie światła białego i barwnego 
(2600 lumenów)

Interpolacja klatek i superrozdzielczość w trybach 2D 
i 3D

Przesunięcie obiektywu, zoom i ostrość sterowane 
silnikami

Zoom optyczny 2,1× i szeroki zakres przesunięcia 
obiektywu

Zarządzanie kolorami z certyfikatem ISF

Łączność MHL® (Mobile High-Definition Link) 
umożliwiająca wyświetlanie zawartości  
smartfonów i tabletów4  
(tylko model EH-TW9400W)
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Produkty

EH-TW9400 EH-TW9400W

Rozdzielczość rzeczywista Full HD 1080p (1920 × 1080) Full HD 1080p (1920 × 1080)

Współczynnik proporcji obrazu 16:9 16:9

Panel LCD Panel o szerokości 0,74 cala z MLA Panel o szerokości 0,74 cala z MLA

Współczynnik kontrastu 1 200 000:1 1 200 000:1

Rozmiar ekranu (w calach) 50–300 50–300

Odległość projekcji (m) (zoom: tryb szerokokątny / zoom: tryb 
teleobiektywu) 1,48–9,08/3,13–18,99 1,48–9,08/3,13–18,99

Współczynnik rzutu (m) (zoom: tryb szerokokątny / zoom: tryb 
teleobiektywu) 1,35/2,84 1,35/2,84

Trwałość lampy (liczba godzin) (tryb standardowy/ekonomiczny) 3500/5000 3500/5000

Gwarancja na projektor 2 lata 2 lata

Gwarancja na lampę 36 miesięcy5 36 miesięcy5

Korekcja geometrii obrazu (w pionie) Ręczna ±30 Ręczna ±30

Przesunięcie obiektywu (w pionie) (w poziomie) Wspomagane ±96,3 Wspomagane ±47,1 Wspomagane ±96,3 Wspomagane ±47,1

Złącza Wejście VGA, HDMI x2 (HDMI 1 — HDCP2.2 i 1.4), USB 
typu A, USB typu B, RS-232C, wyjście wyzwalacza, RJ45

Wejście VGA, HDMI x2 (HDMI 1 — HDCP2.2 i 1.4), USB 
typu A, USB typu B, RS-232C, wyjście wyzwalacza, RJ45

Tryby kolorów
Dynamic (dynamiczny), Bright Cinema (jasny kinowy), Natural 
(naturalny), Cinema (kinowy), Digital Cinema (kino cyfrowe), 3D 

Dynamic (dynamiczny 3D), 3D Cinema (kinowy 3D)

Dynamic (dynamiczny), Bright Cinema (jasny kinowy), Natural 
(naturalny), Cinema (kinowy), Digital Cinema (kino cyfrowe), 3D 

Dynamic (dynamiczny 3D), 3D Cinema (kinowy 3D)

Funkcje zaawansowane

Zoom, ostrość i przesunięcie obiektywu sterowane 
silnikami, obsługa HDR i UHD BD, pamięć pozycji 

obiektywu (10 pozycji), aktywne 3D, obraz w obrazie, 
superrozdzielczość, optymalizacja szczegółów, 

konwersja obrazów 2D na 3D

Zoom, ostrość i przesunięcie obiektywu sterowane 
silnikami, obsługa HDR i UHD BD, pamięć pozycji 

obiektywu (10 pozycji), aktywne 3D, obraz w obrazie, 
superrozdzielczość, optymalizacja szczegółów, 

konwersja obrazu 2D na 3D, nadajnik WirelessHD 
odbierający sygnał 4K w zestawie (4 wejścia HDMI 

z jednym MHL, wyjście HDMI, ładowarka USB i 
optyczne wyjście audio)

Akcesoria opcjonalne

Moduł bezprzewodowej sieci LAN — ELPAP10 
Okulary 3D — ELPGS03 Ładowarka do okularów 
3D — ELPAC01 Uchwyt do montażu na suficie — 

ELPMB20/ELPMB22/ELPMB30

Moduł bezprzewodowej sieci LAN — ELPAP10 
Okulary 3D — ELPGS03 Ładowarka do okularów 
3D — ELPAC01 Uchwyt do montażu na suficie — 

ELPMB20/ELPMB22/ELPMB30

Waga (kg) 11 11,2

Wymiary bez nóżek (mm) (szer. × wys. × gł.) 520 × 170 × 450 520 × 170 × 450

Dane techniczne mają charakter wstępny. Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

1. Badania przeprowadzone przez firmę Futuresource Consulting Limited obejmujące okres od 2001 r. do 2018 r

2. Jasność koloru (natężenie światła barwnego) w najjaśniejszym trybie zmierzona przez niezależne laboratorium zgodnie z normą IDMS 15.4. Zależy od warunków użytkowania 
projektora. Porównanie najpopularniejszych projektorów 3LCD firmy Epson z najpopularniejszymi jednoukładowymi projektorami DLP na podstawie danych sprzedażowych PMA 
Research z okresu od grudnia 2015 r. do listopada 2016 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.epson.pl/clo

3. Funkcja WirelessHD jest dostępna w 28 krajach członkowskich UE oraz w Arabii Saudyjskiej, na Islandii, w Norwegii, Szwajcarii, Turcji i Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 
Sytuacja może ulec zmianie. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat dostępności produktu w danym kraju należy skontaktować się z biurem sprzedaży firmy Epson

4. Aby sprawdzić kompatybilność urządzenia, przejdź na stronę www.mhlconsortium.org. MHL, Mobile High-Definition Link i logo MHL są znakami towarowymi lub 
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy MHL, LLC

5. 36 miesięcy lub 3000 godzin, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej

6. Wielkość gamy kolorów w najjaśniejszym trybie zmierzona w niezależnym laboratorium w trybie 3D w przestrzeni barw CIE L*a*b*. Porównanie najpopularniejszych projektorów 
3LCD firmy Epson z najpopularniejszymi jednoukładowymi projektorami DLP na podstawie danych sprzedażowych PMA Research z okresu od grudnia 2015 r. do listopada 2016 r

Epson Europe B.V. Sp. z o.o.
Oddział w Polsce
ul. Bokserska 66
02-690 Warszawa
Tel.: +48 22 375 75 00
Faks: +48 22 375 75 01

Infolinia: +48 22 295 37 25   

www.epson.pl

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

 ŻYWSZE 
KOLORY
dzięki projektorom fi rmy Epson
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BOGATSZA
GAMA KOLORÓW
z projektorami firmy Epson6


