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Ezzel a 4K PRO-UHD kijelzővel rendelkező Android TV Edition, ultra 
rövid vetítési távolságú lézerprojektorral1 a tartalmat 65"–130" 
képméreten streamelheti.

Izgalmasabb otthoni szórakozást élvezhet nagyobb méretben, miközben megőrzi 
otthona stílusát anélkül, hogy egy fekete képernyő lenne állandóan a falon. Az Android 
TV Edition EH-LS500B-t a diszkrét kialakítása, teljesítménye és a rövid minimális 
vetítési távolsága teszi egyedivé. Egyszerűen üzembe helyezhető, remek képet biztosít 
világos termekben, és kiváló értéket biztosít a hosszú élettartamú lézer fényforrásnak 
köszönhetően.

A nagyképernyős élmény
4K tartalmakat is megtekinthet ezzel a stílusos és megfizethető 4K PRO-UHD1
felbontású projektorral. Nagyon közel helyezhető a vetítési területhez, miközben 
65"–130" méretű képet hoz létre. Nézzen szuper nagy méretű tartalmakat, hogy 
otthona kinézetét és hangulatát végleg meg kellene változtatni.

Egy intelligensebb megtekintési mód
Az Android TV lehetővé teszi a műsorok, játékok, filmek, hírek, sportműsorok és más 
adások streamelését2. Nagyon egyszerű; dugja be az Android médialejátszó sticket a 
projektor HDMI portjához, csatlakoztassa Wi-Fi-n keresztül, és kezdje el a streamelést3
. Tudassa a készülékkel, hogy mit szeretne nézni a beépített Google Assistant 
hangvezérléssel, vagy egyszerűen csak használja a távirányítót. A beépített 
Chromecast segítségével könnyedén megoszthatja a tartalmat telefonról, táblagépről 
vagy laptopról4. A szórakoztató alkalmazások, mint például a YouTube előre telepítve 
vannak a készülékre, és még több alkalmazást letölthet a Google Play szolgáltatáson 
keresztül2. A sticket a hangszórókhoz, a fejhallgatóhoz és a játékvezérlőkhöz Bluetooth 
kapcsolaton keresztül csatlakoztathatja.

Könnyen beállítható
Három HDMI bemenettel, két beépített 10 W-os hangszóróval rendelkezik, valamint 
egy rejtett rekesszel, amelybe a streameléshez használt eszköz helyezhető. 
Vezérelheti a projektort a mellékelt távirányítóval vagy a iProjection alkalmazással. 

Egyedülálló képminőség
A nagy, 4000 lumenes fényerővel és a lenyűgöző, 2 500 000:1 kontrasztaránnyal ez a 
projektor élénk, életszerű tartalmakat és részletgazdag árnyékokat jelenít meg mély 
feketékkel. A részletgazdagságot eredményező technológia éles és sima képeket ad, 
ezzel biztosítva, hogy Ön nem marad le az akciók egyetlen pillanatáról sem.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

Android TV Edition
Műsorok, játékok, filmek, hírek, 
sportműsorok és más adások streamelése2

4K PRO-UHD1
lézeres ultra rövid vetítési távolságú
Nézzen 4K-tartalmakat, és helyezze ezt a 
stílusos modellt a vetítési terület közelébe
Alkalmazkodik ahhoz, amit néz
Állítsa be a kivetített képet 65–130 hüvely 
méret között, a nézett tartalomnak 
megfelelően
Egyszerű használat
Három HDMI bemenet és hely streamelő 
eszközöknek
Nézzen naponta tartalmakat a következő 
10 évben5
Hosszú élettartamú lézer fényforrás, amely 
20 000 órán át üzemképes gazdaságos 
módban



EH-LS500B Android TV Edition

A DOBOZ TARTALMA

CD útmutató
Nyomtató
Tápkábel
Rövid beüzemelési útmutató
Távvezérlő elemekkel
Garancia dokumentum
Android TV dongle



OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

Laser TV 100" Screen - ELPSC35
V12H002AD0
Laser TV 120" Screen - ELPSC36
V12H002AG0
Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01
Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU V11H956640

Vonalkód 8715946676418

Származási ország Kína

EH-LS500B Android TV Edition

1.  – A 4K hatást nyújtó technológia az összes képpont átlós
eltolásával kétszerezi meg a Full HD felbontást. A felbontás
Full HD 3D módban.
2.  – Bizonyos tartalomszolgáltatók esetén előfizetésre lehet
szükség.
3.  – A beállítás végrehajtásához kövesse a képernyőn
megjelenő utasításokat.
4.  – A szereposztás csak a kiválasztott szolgáltatásokhoz
optimalizált. Az egyéb tartalmak streamelési minősége ettől
eltérő lehet. Támogatott operációs rendszerek és eszközök:
Android 2.3 vagy újabb, iOS® 7 vagy újabb, Windows® 7 vagy
újabb, Mac OS® 10.7 vagy újabb és Chrome OS (38-as vagy
újabb verzió). A Google, az Android és az Android TV a
Google LLC bejegyzett védjegye.
5.  – A számítás alapja: naponta öt órányi tartalom
megtekintése Gazdaságos módba állított projektorral.

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. 
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
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