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Προβολή οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή με αυτόν τον κομψό και 
φορητό βιντεοπροβολέα laser. Δείτε το περιεχόμενό σας σε μεγάλο 
μέγεθος εύκολα μέσω συσκευών ροής και της θύρας HDMI.

Η κομψή αισθητική αυτού του βιντεοπροβολέα κρύβει μια εντυπωσιακή γκάμα 
δυνατοτήτων. Καθώς είναι μικρός και ελαφρύς, μεταφέρεται εύκολα από δωμάτιο σε 
δωμάτιο ή εκτός σπιτιού. Η προβολή γίνεται σχεδόν αμέσως, στο κανονικό φως της 
ημέρας και σε οποιαδήποτε κατεύθυνση. Προβάλετε περιεχόμενο από τηλέφωνο, 
συσκευή ροής, φορητό υπολογιστή, παιχνιδομηχανή και άλλες συσκευές. Εγκαθίσταται 
εύκολα και μπορείτε να τον χρησιμοποιείτε για πολλά χρόνια.

Κομψή σχεδίαση
Χάρη στο μοντέρνο μεταλλικό φινίρισμα, τις στρογγυλεμένες γωνίες και τα διακριτικά 
κουμπιά, αυτός ο βιντεοπροβολέας θα τραβάει τα βλέμματα. 
Περιεχόμενο σε μεγάλο μέγεθος όπου εσείς θέλετε
Δημιουργήστε μια εντυπωσιακή προβολή 150 ιντσών όπου εσείς θέλετε με αυτόν τον 
ελαφρύ και μικρό βιντεοπροβολέα. Μεταφέρεται εύκολα από δωμάτιο σε δωμάτιο ή 
εκτός σπιτιού. Μπορεί επίσης να γυρίσει στο πλάι και να προβάλει σε οποιαδήποτε 
κατεύθυνση: στον τοίχο, στην οροφή ή στο δάπεδο. 
Φωτεινές εικόνες με ζωντανά χρώματα
Ακόμη και στο κανονικό φως της ημέρας αυτός ο βιντεοπροβολέας παρέχει μια 
φωτεινή και ζωντανή εικόνα, επομένως δεν χρειάζεται να σβήσετε τα φώτα, να 
τραβήξετε τις κουρτίνες ή να χρησιμοποιήσετε οθόνη. Αυτό γίνεται χάρη στην πηγή 
φωτός laser και την τεχνολογία 3LCD.
Εύκολη εγκατάσταση
Ανοίξτε τον οδηγό έναρξης με το τηλεχειριστήριο για να δείτε πόσο εύκολη είναι η 
εγκατάσταση. Για τον ήχο φροντίζουν τα ενσωματωμένα ηχεία και η έξοδος 
ακουστικών, ενώ μπορείτε επίσης να συνδέσετε sound bar μέσω Bluetooth.
Βρείτε και προβάλετε οτιδήποτε θέλετε
Προβάλετε περιεχόμενο από τηλέφωνο, tablet, συσκευή αναπαραγωγής DVD, 
παιχνιδομηχανή ή φορητό υπολογιστή συνδέοντας ένα καλώδιο στη θύρα HDMI. Η 
ροή περιεχομένου επίσης είναι απλή, με σύνδεση των συσκευών (όπως Amazon Fire 
TV, Google Chromecast, Roku) στο πίσω μέρος. 
Παρακολουθήστε το αγαπημένο σας περιεχόμενο για τα επόμενα 10 χρόνια1
Χάρη στην πηγή φωτός laser μεγάλης διάρκειας αυτού του βιντεοπροβολέα, θα 
μπορείτε να παρακολουθείτε το αγαπημένο σας περιεχόμενο για τα επόμενα 10 χρόνια
1 χωρίς συντήρηση. 

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Φορητός και κομψός
Μικρή και ελαφριά σχεδίαση με κομψό 
μεταλλικό φινίρισμα
Περιεχόμενο σε μεγάλο μέγεθος σε κάθε 
κατεύθυνση
Απολαύστε μια προβολή 150 ιντσών στον 
τοίχο ή στην οροφή
Πηγή φωτός laser μεγάλης διάρκειας 
ζωής
Παρακολουθήστε το αγαπημένο σας 
περιεχόμενο για τα επόμενα 10 χρόνια1

Εύκολη εγκατάσταση και πρόσβαση σε 
περιεχόμενο
Μεταδώστε περιεχόμενο μέσω ροής 
συνδέοντας συσκευές στο πίσω μέρος ή 
χρησιμοποιήστε τη θύρα HDMI
Χρήση στο κανονικό φως της ημέρας
Δεν χρειάζεται να σβήσετε τα φώτα, να 
τραβήξετε τις κουρτίνες ή να 
χρησιμοποιήσετε οθόνη



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel 0,59 inch with C2 Fine

ΕΙΚΟΝΑ
Αναλογία αντίθεσης 2.500.000 : 1
Τραπεζοειδής διόρθωση Αυτόματα vertical: ± 45 °, Χειροκίνητο horizontal ± 40 °
Αναπαραγωγή χρωμάτων Έως 1,07 δισεκατομμύρια χρώματα
High Definition HD ready
Aspect Ratio 16:10
Πηγή φωτός Laser
Επεξεργασία βίντεο 10 Bit
Ρυθμός ανανέωσης σε 
κατακόρυφο 2D

100 Hz - 120 Hz

ΦΑΚΌΣ
Λόγος Βεληνεκούς 1,04 - 1,40:1
Μεγέθυνση Digital, Factor: 1,35
Μέγεθος προβολής 30 inches - 150 inches
Ευρυγώνιος φακός/τηλεφακός 
απόστασης προβολής

1,34 m - 1,81 m ( 60 inch screen)

Εστιακή απόσταση 13,53 mm
Εστίαση Χειροκίνητα
Φακός Φακός
Projection Lens F Number 1,58

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Συνδέσεις USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, Είσοδος HDMI, Έξοδος ήχου stereo mini jack, Bluetooth
Epson iProjection App Δ/Υ

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3D No
2D Colour Modes Δυναμικά, Φυσικά, Κινηματογράφος, Κινηματογραφικό λαμπερό
Χαρακτηριστικά Ενσωματωμένο ηχείο, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Άμεσο on/off, Μεγάλη 

διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Λειτουργία Quick Corner

ΓΕΝΙΚΆ
Κατανάλωση ενέργειας 172 Watt, 115 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,4 Watt (σε Standby)
Έκλυση θερμότητας 584,8 BTU/hour (max)
Διαστάσεις 210 x 230 x 92 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 2,7 kg
Επίπεδο θορύβου Normal: 29 dB (A) - Economy: 26 dB (A)
Ηχεία 5 Watt
Τύπος δωματίου / Εφαρμογή Φορητότητα / Χώρος συγκέντρωσης
Τοποθέτηση Επιτραπέζια, Ερμάριο τηλεόρασης, Με επιτραπέζια στήριξη
Χρώμα Μαύρο

ΆΛΛΑ
Εγγύηση 60 Μήνες Εγγύηση με μεταφορά στο χώρο μας ή 12.000 ώρες

EF-100B

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Κύρια συσκευή
Καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος
Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
Οδηγός Γρήγορης έναρξης
User guide



ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Air Filter - ELPAF57 - EF-100 series
V13H134A57

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU V11H914140

Γραμμωτός κωδικός 8715946668505

Χώρα κατασκευής Φιλιππίνες

EF-100B

1.  Με βάση την παρακολούθηση περιεχομένου για πέντε ώρες
την ημέρα με τον βιντεοπροβολέα στην οικονομική λειτουργία.
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