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Αποκτήστε ψυχαγωγία μεγάλου μεγέθους, όπου και όταν θέλετε, με 
αυτόν τον κομψό μίνι βιντεοπροβολέα laser που ανήκει στη νέα σειρά 
EpiqVision Mini, με λειτουργικό Android TV™ και ήχο από τη YAMAHA. 

Η κομψή αισθητική αυτού του βιντεοπροβολέα κρύβει μια εντυπωσιακή γκάμα 
δυνατοτήτων. Είναι εύκολο να τον μετακινήσετε από δωμάτιο σε δωμάτιο και μπορεί να 
κάνει προβολή σχεδόν αμέσως και προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Με έξυπνες λύσεις 
και ήχο από την YAMAHA, αποτελεί την ιδανική λύση για ένα οπτικά συνδεδεμένο 
σπίτι. Οι εικόνες είναι πιο φωτεινές και ζωντανές χάρη στην τεχνολογία 3CLD της 
Epson. 

Κομψός, μίνι βιντεοπροβολέας laser
Αυτός ο μικρός βιντεοπροβολέας μπορεί να κάνει προβολή προς οποιαδήποτε 
κατεύθυνση - σε τοίχο, οροφή ή δάπεδο. Με το περίγραμμα από χαλκό και το 
ενσωματωμένο ηχείο της Yamaha 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.
Έξυπνη οικιακή ψυχαγωγία
Το λειτουργικό Android TV προσφέρει χιλιάδες ταινίες, εκπομπές και παιχνίδια από το 
Google Play, το YouTube και άλλες αγαπημένες εφαρμογές¹. Με το Google Assistant², 
μπορείτε να έχετε γρήγορη πρόσβαση στην ψυχαγωγία, να λαμβάνετε απαντήσεις και 
να ελέγχετε συσκευές στο σπίτι σας. Με το Chromecast built-in™, μπορείτε να στείλετε 
και να ελέγξετε περιεχόμενο από τις αγαπημένες σας εφαρμογές ψυχαγωγίας από 
συσκευή AndroidTM και iOS, υπολογιστή Mac ή Windows, ή από υπολογιστή 
Chromebook σε μια ευέλικτη λύση προβολής³. 
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 χρόνια .
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 
chip . 

ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ

Φορητός και κομψός
Μικρή και ελαφριά σχεδίαση με Android TV 
και ήχο από την YAMAHA
Περιεχόμενο σε μεγάλο μέγεθος σε κάθε 
κατεύθυνση
Απολαύστε μια προβολή 150 ιντσών στον 
τοίχο ή στην οροφή
Λύση με διάρκεια
Απολαύστε ψυχαγωγία για έως και 10 
χρόνια 
Εύκολη εγκατάσταση και πρόσβαση σε 
περιεχόμενο
Μετάδοση online περιεχομένου μέσω 
streaming
Εντυπωσιακή και φωτεινή εικόνα
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)
Αναλογία αντίθεσης 2.500.000 : 1
Τραπεζοειδής διόρθωση Αυτόματα vertical: ± 34 °, Αυτόματα horizontal ± 40 °
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 Μηχανοκίνητα
Φακός Φακός
Projection Lens F Number 2

ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ
Συνδέσεις USB 2.0 Τύπου A, USB 2.0 Τύπου B, Έξοδος ήχου stereo mini jack, HDMI ARC, HDMI (HDCP 2.3)

ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
3D No
2D Colour Modes Δυναμικά, Φυσικά, Κινηματογράφος, Κινηματογραφικό λαμπερό, Vivid
Χαρακτηριστικά Android TV, Διόρθωση τόξου, Αυτόματη τραπεζοειδής διόρθωση, Ενσωματωμένο ηχείο, 

Chromecast, Google Search, Οριζόντια και κατακόρυφη διόρθωση keystone, Άμεσο on/off, 
Μεγάλη διάρκεια ζωής πηγής φωτός, Sound by Yamaha

ΓΕΝΙΚΆ
Κατανάλωση ενέργειας 102 Watt, 73 Watt (οικονομική λειτουργία)
Έκλυση θερμότητας 347 BTU/hour (max)
Διαστάσεις 175 x 175 x 135 mm (Πλάτος x Βάθος x Ύψος)
Βάρος 2,1 kg
Επίπεδο θορύβου Normal: 27 dB (A) - Economy: 22 dB (A)
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
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ΠΑΡΑΔΟΤΈΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ

Κύρια συσκευή
Power Code
Οδηγός Γρήγορης έναρξης
Τηλεχειρισμός με μπαταρίες
User guide



ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΉΣ ΑΛΥΣΊΔΑΣ

SKU V11HA14040

Γραμμωτός κωδικός 8715946688787

Χώρα κατασκευής Φιλιππίνες
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1.  Android TV™ 
2.  Τα Google, Android, YouTube, Android TV και άλλα σήματα
είναι εμπορικά σήματα της Google LLC.                           
1) Για ορισμένους παρόχους περιεχομένου μπορεί να απαιτούνται
συνδρομές.                                                      
2) Η λειτουργία Google Search είναι παγκόσμια. Δεν είναι δυνατή
η επικοινωνία μεταξύ Google Search και Google Home για αποστολή
της έξυπνης λύσης. Το Google Assistant ισχύει για επιλεγμένες
χώρες - 16 χώρες (Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς,
Βραζιλία, Μεξικό, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία,
Ισπανία, Σουηδία, Βιετνάμ, Ινδονησία, Νότια Κορέα, Αυστραλία,
Ινδία).
3.  Βελτιστοποιημένο casting μόνο για επιλεγμένες υπηρεσίες. Η
ποιότητα streaming για άλλο περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει.
Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα και συσκευές: Android 2.3
και μεταγενέστερες εκδόσεις, iOS® 7 και μεταγενέστερες εκδόσεις,
Windows® 7 και μεταγενέστερες εκδόσεις, Mac OS® 7 και
μεταγενέστερες εκδόσεις και Chrome OS (έκδοση 38 ή
μεταγενέστερη).                                                  
4) Με βάση την παρακολούθηση περιεχομένου για πέντε ώρες
καθημερινά και τη ρύθμιση του βιντεοπροβολέα στην οικονομική
λειτουργία.                                                      
5) 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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Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους. 
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση
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