
Kotiviihde ja kotiteatteriprojektorit

Suuri näyttö
ilman rajoja



Epsonin uusi laser-TV-mallisto:

Mini – EF-11 ja EF-12 
Ultra – EH-LS300 ja EH-LS500

Laserprojektori-TV-valikoima tuo kotiisi suuren 
edullisen näytön ja mukaansatempaavaa 
viihdettä koko perheelle jopa 10 vuoden ajaksi 
ilman huoltotarvetta.4 Tämän ansiosta ne ovat 
todellinen vaihtoehto perinteiselle televisiolle.

Pienikokoinen laserprojektori-
TV EF-12 
Mukana Android TV™ -laite 

30–150"

Makuuhuoneet

Pienikokoinen 
laserprojektori-TV EF-11  
30–150" 

Työhuone
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Full HD -laserprojektori-TV 
EH-LS300 
Mukana Android TV™ -laite 

61–120"

Olohuone

4K PRO-UHD -laserprojektori-
TV EH-LS500 
Mukana Android TV™ -laite 

65–130" 

Olohuone

Paranna kotiteatterielämystäsi ensiluokkaisella 
äänellä, joka käyttää Yamahan ainutlaatuista ja 
tehokasta AudioEngineTM-DSP-tekniikkaa. Se 
tuottaa upean 3D surround sound -äänen, joka 
sopii suureen kuvakokoon.



Tee kaikki Android TV:llä. 
Katsele yli 400 000* 
elokuvaa ja ohjelmaa, 
näytä kuvia, kuuntele 
musiikkia ja paljon muuta.

Google, Android, Google Play, YouTube ja muut merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.

EpiqVision Ultra
EH-LS500W | Android TV™ -laite 
EH-LS500B | Android TV™ -laite

EH-TW5705 | Android TV™ -laite
EH-TW5825 | Android TV™ -laite

Älykäs 
projektori



Hey Google

EpiqVision Ultra
EH-LS300B | Android TV™ -laite
EH-LS300W | Android TV™ -laite

YAMAHA-ääni

EpiqVision Mini  
EF-12 | Android TV™ -laite
YAMAHA-ääni

Nopeampi tie viihteeseen jota rakastat. Hae ohjelmia, katso suosituksia ja ohjaa projektoria 
nopeammin – omalla äänelläsi. Pyydä Googlelta apua isolla näytöllä.

Sisäänrakennetun Chromecastin 
avulla voit suoratoistaa suosikkiviihteesi 
puhelimesta, tabletista tai kannettavasta 
tietokoneesta suoraan projektoriin. 
Voit ohjata projektoria helposti tutuilla 
sovelluksilla käyttämällä näitä laitteita: 
iPhone®, iPad®, Android-puhelin 
tai -tabletti, Mac®- tai Windows®-
kannettava tai Chromebook.



v

Nauti 
kotiviihteestä 
tyylillä

EpiqVision Ultra
EH-LS500W 
EH-LS500B

Nauti kotiteatterista joustavasti myös 
pienimmissä tiloissa EH-LS500-projektorin 
avulla.

Nämä erittäin lyhyen heijastusetäisyyden 
4K PRO-UHD5 -laserprojektorit näyttävät 
jopa 130 tuuman kuvan myös läheltä seinää 
heijastettaessa.
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Valitse tyylisi EH-LS500B-
mallin tyylikkäästä mustasta 
tai EH-LS500W-mallin 
neutraalista valkoisesta. 

Tärkeimmät ominaisuudet

– Android TV™ -laite (sisältyy toimitukseen) 

– 4K PRO-UHD5 ja HDR-tuki

– Laadukkaat ja eloisat kuvat, 4 000 lumenia

–  Syvät mustat korkealla, jopa 2 500 000:1  
 -kontrastisuhteella

– Näytön koko jopa 130 tuumaa

– Sisäiset 10 W:n stereokaiuttimet

– Yhteensopivuus suoratoistolaitteiden kanssa

–  Kestävä laservalonlähde tuottaa upeaa kuvaa 
jopa 10 vuoden ajan4
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Moderni muotoilu
Joustava näyttö
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EpiqVision Ultra
EH-LS300B
EH-LS300W
Nauti entistä jännittävämmästä 
kotiviihteestä suuremmassa koossa 
samalla kun pidät kotisi tyylikkäänä. 

Erittäin lyhyen heijastusetäisyyden  
EH-LS300-projektoreissa on YAMAHA-
ääni ja Android TV. Voit siis suoratoistaa 
sisältöä helposti suoraan laitteelta 
ja heijastaa viihdettä puhelimestasi 
älykkääseen ja joustavaan näyttöön. 
Tämä tehokas projektori tuottaa eläviä 
ja luonnollisia kuvia myös valoisissa 
huoneissa. 

Tärkeimmät ominaisuudet

– Android TV™ -laite (sisältyy toimitukseen)

– YAMAHA-ääni

–  Epson Online Meetings -sovellus, palvelun tarjoaa ZOOM 10

– Full HD

–  Laadukkaat ja eloisat kuvat, 3 600 lumenia

–  Syvät mustat korkealla, jopa 2 500 000:1 -kontrastisuhteella

–  YAMAHA-kaiutin yhdistettävissä älylaitteeseen Bluetooth-
toiminnolla

–  Näytön koko jopa 120 tuumaa

–  Sisältää optimoidun väritilan

–  Kestävä laservalonlähde tuottaa upeaa kuvaa jopa 
10 vuoden ajan4



 

Pienikokoiset 
laserprojektori-TV:t
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EpiqVision Mini 
EF-11
EF-12
Pienikokoiset, tyylikkäät ja edulliset 
EF-11- ja EF-12-laserprojektori-TV:t.  
Nämä tyylikkäät ja edulliset projektorit 
ovat niin kompakteja ja kevyitä, että 
niitä voi helposti siirrellä huoneesta 
toiseen. 

Kuvat näyttävät elävämmiltä ja 
kirkkaammilta 3LCD-tekniikalla 
myös luonnonvalossa, ja 
älyominaisuuksiensa ansiosta nämä 
projektorit ovat täydellinen ratkaisu 
osana älykotijärjestelmää. 

Tärkeimmät ominaisuudet

– Full HD

– Heijasta mille tahansa pinnalle

– Näytön koko jopa 150 tuumaa

– Sisäänrakennettu Miracast (vain EF-11) 

–  Kestävä laservalonlähde tuottaa upeaa kuvaa jopa 
10 vuoden ajan4

EF-12-mallissa lisäksi:

– Android TV™ -laite (sisältyy toimitukseen)

– YAMAHA-ääni

–  Epson Online Meetings -sovellus, palvelun tarjoaa ZOOM 10

–  YAMAHA-kaiutin yhdistettävissä älylaitteeseen Bluetooth-
toiminnolla

– Kuparinväriset yksityiskohdat
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Yhdistä projektori 
virtalähteeseen.

Kytke

Käynnistä projektori 
virtapainikkeesta.

Käynnistä

Erittäin helppo 
käyttää
Yleisen väärinkäsityksen mukaan 
projektorit ovat vaikeita asentaa, mutta 
kotiteatteriprojektorin käyttöönotto on 
helpompaa kuin ajattelet. 



Yhdistä laitteesi  
HDMI-portin avulla.*

Yhdistä laite

Se oli siinä. Nyt olet 
valmis nauttimaan 
kotiteatterielämyksestä.

Katso

*Suoratoistolaite, DVD-soitin, Blu-ray-soitin, digisovitin, pelikonsoli tai kannettava tietokone
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Koe kaikki hetket 
ja vivahteet



Tärkeimmät ominaisuudet

– Android TV™ -laite (sisältyy toimitukseen) 

– Full HD 

–  Laadukkaat, kirkkaat ja eloisat kuvat, 
2 700 luumenia

–  Suuri kontrastisuhde jopa 70 000:1 syville 
mustille ja tumman gamman lisäys

–  Näytön koko jopa 332 tuumaa

–  Ainutlaatuiset pelin parannustoiminnot

–  Vaaka- ja pystysuuntainen trapetsikorjaus

–  Yksityiskohtien parannustekniikka

–  Bluetooth-ääni on SCMS-T-yhteensopiva 

–  Kestävä valonlähde tuottaa upeaa kuvaa 
jopa 11 vuoden ajan6

EH-TW5705
EH-TW5825
EH-TW5000-sarjan Full HD 
-projektoreissa on kaikki, mitä 
tarvitset upeaan valkokangas- ja 
pelielämykseen olohuoneessasi, 
mukaan lukien Android TV.

Helppo asennus, terävä kuva, 
elävät värit ja sujuva liikkeentoisto 
tekevät tästä projektorista 
ihanteellisen elokuvien ja urheilun 
katseluun sekä pelaamiseen.





®

Luonnolliset kuvat

Epson-projektoreissa on jopa kolme kertaa kirkkaammat 
värit kuin vastaavissa yksisiruisissa DLP®-projektoreissa7. 
3LCD-tekniikka luo poikkeuksellisen tarkan ja värikkään 
kuvan tuottamalla yhtä suuren valkoisen ja värillisen valon 
tehon. Ei sateenkaariefektiä, värirenkaita eikä valkeita 
alueita. Kuvat ovat kirkkaampia ja elävämpiä.

Näe pienimmätkin yksityiskohdat

4K PRO-UHD5 ei ole pelkkä resoluutiomääritys. Se 
kattaa kaikki kuvan suorituskykyyn vaikuttavat tekijät, 
mukaan lukien värin ja valkoisen kirkkauden, kontrastin, 
HDR10:n, väriprosessoinnin sekä kyvyn 4K-sisällön 
vastaanottamiseen, käsittelyyn ja heijastamiseen. Kuvat 
ovat tämän vuoksi luonnollisempia, ja ne ovat laadultaan 
Full HD -tarkkuutta parempia.

HDR

Laaja dynaaminen alue (HDR) antaa kuville enemmän 
syvyyttä ja tuo esiin uskomattomia yksityiskohtia, jotka 
eivät aiemmin olleet mahdollisia. HDR rikastaa värejä ja 
tuottaa luonnollisen, intensiivisen ja mukaansatempaavan 
kuvan.

Upea kuvanlaatu
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Näe pienimmätkin yksityiskohdat

4K PRO-UHD5 tuottaa kirkkaan, hämmästyttävän 
terävän ja luonnollisen kuvan yhdistämällä Epsonin 
edistyksellisen tekniikan alkuperäisen 4K-sisällön 
tukeen ja muun kuin 4K-sisällön skaalaamiseen 
Full HD -tarkkuutta parempaan muotoon.

®

EH-TW7000 
EH-TW7100
Voit uppoutua 
peleihin, elokuviin ja 
sarjamaratoneihin 4K PRO-
UHD -kuvan5 ansiosta.

Asennus käy helposti, ja voit 
yhdistää suoratoistolaitteet 
ja muut laitteet kahden 
HDMI-portin ja SCMS-T-
yhteensopivan Bluetooth-
ääniliitännän kautta.

Näet elävät värit ja selkeät 
varjostukset näiden 
tuotteiden 3LCD-tekniikan ja 
vaikuttavan, jopa 100 000:1 
-kontrastisuhteen ansiosta.

Paras elokuvaelämys 
4K PRO-UHD:n 
avulla

Tärkeimmät ominaisuudet

– 4K PRO-UHD5 ja HDR-tuki

– Laadukkaat ja eloisat kuvat, 3 000 luumenia

–  Syvät mustat korkealla, jopa 100 000:1 
-kontrastisuhteella

– Näytön koko jopa 500 tuumaa

–  Sisäiset 10 W:n stereokaiuttimet  
(vain EH-TW7100)

–  Yhteensopivuus suoratoistolaitteiden 
kanssa

–  Bluetooth-ääni on SCMS-T-
yhteensopiva 

–  Kestävä valonlähde tuottaa upeaa 
kuvaa jopa 7 vuoden ajan6
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EH-TW9400 on kotiteatteriprojektori 
niille, jotka haluavat todella uppoutua 
viihde-elämykseen kotona. Suurikokoinen 
heijastus (jopa 300 tuumaa), täydellinen 
kuva ja ainutlaatuiset värit 4K PRO-
UHD:n5, 2 600 luumenin näytön ja 
uskomattoman korkean kontrastisuhteen 
ansiosta.

Lisää vielä kuvan interpolointi ja häiriöiden 
poistotekniikka etkä enää katsele elokuvia 
– koet ne.

Tärkeimmät ominaisuudet

– 10 bitin ja 60 hertsin HDR:n tuki

– Laadukkaat ja eloisat kuvat, 2 600 luumenia

–  Syvät mustat korkealla, jopa 1 200 000:1 -kontrastisuhteella

–  ISF-sertifioitu värienhallinta

EH-TW9400 EH-LS12000B 
EH-LS11000W
Tuo huippuluokan elokuvateatterikokemus 
kotiisi EH-LS12000B- ja EH-LS11000W-
projektorien avulla. Nämä ainutlaatuisella 
3LCD-laserheijastustekniikalla, 
4K-resoluutiolla ja HDR10+ -tuella 
varustetut teräväpiirtoprojektorit 
tuottavat erittäin laadukkaan kuvan 
sekä värikirkkauden, joka parantaa 
katselukokemusta.

Tärkeimmät ominaisuudet

– 4K-tarkkuus, 8,3 miljoonaa pikseliä

– Laservalonlähde

– Laadukas ja eloisa kuva, jopa 2 700 lumenia

– Virallinen HDR10+-tuki

– Syvät mustat korkealla, jopa 2 500 000:1 -kontrastisuhteella

– HDMI 2.1, 4K/120 Hz -tuki

– Calman-kalibraatiotuki



Nauti valkokangas- 
elämyksestä kotona



EH-TW740 
EH-TW750
EH-TW740 ja EH-TW750 sopivat 
erinomaisesti elokuvien katseluun, 
satunnaiseen pelaamiseen ja moneen 
muuhun tarkoitukseen. Nämä Full HD 
-projektorit ovat täynnä hyödyllisiä 
ominaisuuksia. Ne on helppo ottaa 
käyttöön ja siirtää paikasta toiseen, joten 
ne sopivat loistavasti koko perheelle.

Tärkeimmät ominaisuudet

– Full HD

– Selkeä ja kirkas kuva, jopa 3 500 luumenia

– Syvät mustat korkealla, jopa 16 000:1 -kontrastisuhteella

– Näytön koko jopa 386 tuumaa

–  Automaattinen trapetsikorjaus

–  Sisäänrakennettu Miracast (vain EH-TW750) 

–  Kestävä valonlähde tuottaa upeaa kuvaa jopa 18 vuoden 
ajan6

EB-FH06
EB-FH06:n asennus on suunniteltu helpoksi, 
ja se sopii erinomaisesti sisällön toistamiseen 
suuressa koossa kotona tai toimistossa. 
Lampun valonlähde tuottaa viihdettä 
18 vuoden ajan6. Laitteen 3 500 luumenin 
valoteho yhdessä Full HD- ja 3LCD-tekniikan 
kanssa tuottaa selkeän ja kirkkaan kuvan.

Tärkeimmät ominaisuudet

– Full HD

–  Selkeä ja kirkas kuva, jopa 3 500 luumenia

–  Syvät mustat korkealla, jopa 16 000:1 -kontrastisuhteella

– Näytön koko jopa 332 tuumaa

–  Automaattinen trapetsikorjaus 

–  Kestävä valonlähde tuottaa upeaa kuvaa jopa 18 vuoden 
ajan6



Projektoriopas

Vaikka kaikki projektorimme ovat monikäyttöisiä, parhaan katselukokemuksen 
saamiseksi suosittelemme seuraavia malleja lueteltuihin käyttötarkoituksiin.

4K PRO-UHD -kotiteatteri 4K-kotiteatteri

EH-TW7100
EH-TW7000

EH-TW9400 EH-LS12000B 
EH-LS11000W

EH-LS500B
EH-LS500W

Kotiviihde (elokuvat, urheilu ja digisovitin)

EH-TW7000
EH-TW7100

EH-TW5705 
EH-TW5825

EH-TW740 
EH-TW750

EB-FH06

Satunnainen pelaaminen

EH-TW5705
EH-TW5825

EH-TW740 
EH-TW750

EF-11
EF-12

4K-pelaaminen4K PRO-UHD -pelaaminen

EH-TW9400 EH-TW7000
EH-TW7100

EH-LS12000B 
EH-LS11000W



Laserprojektori-TV – EpiqVision Ultra

EH-LS500B 
EH-LS500W

EH-LS300B
EH-LS300W
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Laserprojektori-TV – EpiqVision Mini

EF-11
EF-12
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Hey Google

Epson Suomi
Puhelin: 09-3158 3267
Palvelemme arkisin klo 09.00-18.00
E-mail: level.one@epson.fi
www.epson.fi/contactus 

Ajurit, ohjelmistot ja käyttöohjeet: epson.sn

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko 
Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. 
Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

@epsonsuomi
epson-suomi

LAAJEMPI
VÄRINTOISTO
Epsonin projektoreilla9

KIRKKAAMMAT 
VÄRIT

Epsonin projektoreilla

JJooppaaa

7
Kirkas, eloisa kuva Epsonilta

Android TV™
Google, Android, Google Play, YouTube ja muut merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
1 Tietyt sisällöntoimittajat voivat edellyttää tilausta.
2  Google Search -hakutoiminto on maailmanlaajuinen. Googlen hakutoiminto ei voi viestiä älykkäästä ratkaisusta Google Homen kanssa. Google 

Assistant ei ole saatavilla kaikilla kielillä ja kaikissa maissa.
3  Suoratoisto on optimoitu vain valittuja palveluita varten. Muiden sisältöjen suoratoiston laatu voi vaihdella. Tuetut käyttöjärjestelmät ja laitteet: 

Android 2.3 ja uudemmat, iOS® 7 ja uudemmat, Windows® 7 ja uudemmat, Mac OS® 7 ja uudemmat sekä Chrome OS -versio 38 tai uudemmat.
4 Perustuu sisällön päivittäiseen katsomiseen viiden tunnin ajan projektorin ollessa Eco-tilassa.
5 4K-skaalaustekniikka kaksinkertaistaa Full HD -tarkkuuden siirtämällä kutakin kuvapistettä diagonaalisesti. Tarkkuus on 3D-tilassa Full HD.
6 Perustuu keskimäärin 1 h 45 min kestävän elokuvan katsomiseen joka päivä lampun ollessa eco-tilassa.
7  Värikirkkaus (värivaloteho) kirkkaimmassa tilassa IDMS 15.4 -standardin mukaisesti kolmannen osapuolen laboratorion mittaamana. Värikirkkaus 

vaihtelee käyttöolosuhteiden mukaan. Epsonin myydyimmät 3LCD-projektorit verrattuina myydyimpiin yksisiruisiin DLP-projektoreihin NPD:n 
toukokuusta 2017 huhtikuuhun 2018 kokoamien tietojen perusteella. Lue lisää osoitteessa www.epson.fi/CLO

8  2001–2020, 500 luumenia ja enemmän, ei sisällä näytöttömiä televisioita. Lähde: Futuresource Consulting – Quarterly Projector Market Insights – 
Worldwide Analyzer CY20Q4. 

9  Väriskaala kirkkaimmassa tilassa, kolmannen osapuolen laboratorion 3D:nä mittaamana CIE L*a*b*:n koordinoidussa tilassa. Epsonin myydyimmät 
3LCD-projektorit verrattuina myydyimpiin yksisiruisiin DLP-projektoreihin. Perustuu toukokuusta 2017 syyskuuhun 2020 kerättyihin NPD-
myyntitietoihin.

10  Epson on luonut Online Meetings -sovelluksen Zoomin ohjelmistokehitystyökaluilla. Järjestelmävaatimukset ja toiminta voivat poiketa alkuperäisestä 
Zoom-sovelluksesta.
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http://www.instagram.com/Epsonsuomi
http://www.instagram.com/Epsonsuomi
https://www.linkedin.com/company/epson-suomi/



