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Κομψός και φορητός βιντεοπροβολέας laser μικρού μεγέθους με 
δυνατότητα plug and play. Αφεθείτε στην ψυχαγωγία μεγάλου μεγέθους 
με το ενσωματωμένο Miracast. 

Μικρός και ελαφρύς, ο EF-11 μετακινείται εύκολα από δωμάτιο σε δωμάτιο. Αυτός ο 
τηλεοπτικός βιντεοπροβολέας laser μικρών διαστάσεων, που ανήκει στη νέα σειρά 
EpiqVision Mini, κάνει άμεση προβολή σχεδόν σε κάθε επιφάνεια. Προβάλλετε 
περιεχόμενο από τηλέφωνο, συσκευή συνεχούς ροής, φορητό υπολογιστή, κονσόλα 
παιχνιδιών και πολλά άλλα με το ενσωματωμένο Miracast. Η διόρθωση keystone κάνει 
την εγκατάσταση γρήγορη και εύκολη και, με την τεχνολογία με πηγή φωτός laser, 
μπορείτε να απολαύσετε την ψυχαγωγία σας για πολλά χρόνια.

Κομψός, μίνι βιντεοπροβολέας laser
Ο EF-11 έχει μήκος μεγαλύτερης πλευράς μόλις 18 εκατοστά και βάρος μόνο 1,2 κιλά. 
Μπορεί να κάνει προβολή σχεδόν σε οποιαδήποτε επιφάνεια με ή χωρίς οθόνη. Με τις 
κομψές στρογγυλεμένες γωνίες και τα διακριτικά κουμπιά του θα θέλετε να τον έχετε σε 
κοινή θέα για να τον βλέπουν όλοι.
Μεγαλύτερη εικόνα, καλύτερη εμπειρία
Δημιουργήστε όπου θέλετε την εμπειρία της μεγάλης οθόνης με μια εντυπωσιακή 
εικόνα 150 ιντσών. Με την εξίσου υψηλή φωτεινότητα έγχρωμων και λευκών 
αποχρώσεων (CLO) της Epson, οι εικόνες είναι καθαρές και ευκρινείς, ζωντανεύοντας 
το περιεχόμενο.
Εύκολη εγκατάσταση
Πιστεύουμε ότι ένας οικιακός βιντεοπροβολέας δεν πρέπει να είναι πιο περίπλοκος από 
μια τηλεόραση ως προς τη χρήση. Γι' αυτό και η εγκατάσταση του συγκεκριμένου 
βιντεοπροβολέα είναι γρήγορη και απροβλημάτιστη, με λειτουργίες όπως η διόρθωση 
keystone για την εύκολη ρύθμιση της εικόνας. Η πρόσβαση στο περιεχόμενο 
ψυχαγωγίας είναι εξίσου εύκολη με το ενσωματωμένο Miracast και την είσοδο HDMI για 
τη σύνδεση συσκευών αναπαραγωγής DVD, παιχνιδομηχανών και άλλων. 
Λύση με διάρκεια
Η μεγάλη διάρκεια της πηγής φωτός laser προσφέρει χαμηλότερη κατανάλωση 
ενέργειας και θα μπορείτε να απολαύσετε την οικιακή ψυχαγωγία έως και 10 χρόνια¹.
Πεντακάθαρες και υψηλής ποιότητας εικόνες
Αυτός ο ισχυρός αλλά οικονομικός μίνι βιντεοπροβολέας laser προσφέρει εξαιρετικά 
φωτεινές και ζωντανές εικόνες με ευκρινείς λεπτομέρειες. Ο λόγος αντίθεσης 
2.500.000:1 παράγει επίσης σαφώς προσδιορισμένες σκιάσεις και βαθιά μαύρα. Η 
τεχνολογία 3LCD της Epson επιτρέπει στους βιντεοπροβολείς της να έχουν έως τρεις 
φορές φωτεινότερα χρώματα σε σχέση με τους συγκρίσιμους βιντεοπροβολείς DLP 1 
chip². 

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Φορητός και κομψός
Μικρός και ελαφρύς σχεδιασμός, μέρος της 
σειράς EpiqVision Mini
Εμπειρία μεγάλης οθόνης
Προβολή περιεχομένου στο εντυπωσιακό 
μέγεθος των 150 ιντσών
Λύση με διάρκεια
Απολαύστε έως 10 χρόνια ψυχαγωγίας¹
Εύκολη εγκατάσταση και πρόσβαση σε 
περιεχόμενο
Ροή περιεχομένου με ενσωματωμένο 
Miracast ή χρήση της θύρας HDMI
Εντυπωσιακή και καθαρή προβολή
Προβολή σε σχεδόν οποιαδήποτε επιφάνεια



ΤΕΧΝΙΚΆ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΊΑ
Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter
LCD Panel 0,62 inch with MLA (D10)

ΕΙΚΟΝΑ
Colour Light Output 1.000 Lumen- 500 Lumen (οικονομική λειτουργία)
White Light Output 1.000 Lumen - 500 Lumen (οικονομική λειτουργία)
Πραγματική ανάλυση Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Αναλογία αντίθεσης 2.500.000 : 1
Τραπεζοειδής διόρθωση Αυτόματα vertical: ± 34 °, Χειροκίνητο horizontal ± 40 °
Αναπαραγωγή χρωμάτων 16,77 εκατομμύρια χρώματα
High Definition Full HD
Aspect Ratio 16:9
Πηγή φωτός Laser
Επεξεργασία βίντεο 10 Bit
Ρυθμός ανανέωσης σε 
κατακόρυφο 2D

192 Hz - 240 Hz

ΦΑΚΌΣ
Λόγος Βεληνεκούς 1,00 - 1,00:1
Μέγεθος προβολής 30 inches - 150 inches
Ευρυγώνιος φακός/τηλεφακός 
απόστασης προβολής

1,33 m ( 60 inch screen

Εστιακή απόσταση 13,9 mm
Εστίαση Χειροκίνητα

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Συνδέσεις USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, HDMI 1.4, Miracast, Έξοδος ήχου stereo mini jack
Epson iProjection App Δ/Υ

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

διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Λειτουργία Quick Corner, Αντικατοπτρισμός οθόνης

ΓΕΝΙΚΆ
Κατανάλωση ενέργειας 102 Watt, 73 Watt (οικονομική λειτουργία), 0,5 Watt (σε Standby)
Έκλυση θερμότητας 347 BTU/hour (max)
Διαστάσεις 175 x 175 x 65 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 1,2 kg
Επίπεδο θορύβου Normal: 27 dB (A) - Economy: 22 dB (A)
Ηχεία 2 Watt
Τύπος δωματίου / Εφαρμογή Παιχνίδια, Οικιακός κινηματογράφος, Οικιακό γραφείο, Οικιακή φωτογραφία, Φορητότητα / Χώρος 

συγκέντρωσης, Χώρος συνεργασίας / Αίθουσα διδασκαλίας, Αθλητικά, Συνεχής ροή, Τηλεόραση 
και box set

Τοποθέτηση Επιτραπέζια, Δαπέδου
Χρώμα Μαύρο

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

EF-11

ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

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



ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ
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Γραμμωτός κωδικός 8715946689005

Χώρα κατασκευής Φιλιππίνες

EF-11

1.  Με βάση την παρακολούθηση περιεχομένου για πέντε ώρες
την ημέρα και ρύθμιση του βιντεοπροβολέα στην οικονομική
λειτουργία.
2.  Η φωτεινότητα των χρωμάτων (απόδοση έγχρωμου
φωτισμού) στην πιο φωτεινή λειτουργία, όπως υπολογίστηκε
από τρίτο εργαστήριο σύμφωνα με το IDMS 15.4. Η
φωτεινότητα των χρωμάτων ποικίλλει ανάλογα με τις
συνθήκες χρήσης. Κορυφαίοι σε πωλήσεις βιντεοπροβολείς
3LCD Epson σε σύγκριση με κορυφαίους σε πωλήσεις
βιντεοπροβολείς DLP 1 chip με βάση τα δεδομένα πωλήσεων
του NPD για το διάστημα Μαΐου 2017-Απριλίου 2018. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία
www.epson.eu/CLO.
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