
In een tijdperk waar beelden domineren,
is alleen perfectie goed genoeg

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson
Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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Sinds 2001
wordt Epson wereldwijd
geprezen als het topmerk

van projecteren.*
* Bron: Futuresource Consulting ltd.

Een Epson-projector:
centraal in uw
thuisbioscoopinstallatie.

ProjectorsEpson
Home Cinema

ProjectorsEpson
Home Cinema

Onze betrokkenheid, uw zekerheid

Ons baanbrekend werk brengt u de meest geavanceerde projectortechnologieën
en innovatieve oplossingen. Het plaatst u centraal binnen de digitale
thuisbioscoopervaring.

Kwaliteit en innovatie
Alles wat we doen, wordt gedreven door kwaliteit.
Onderzoek, sourcing, productie, tests en levering,
onze initiatieven voor milieuvriendelijke en voordelige
alternatieven worden allemaal door kwaliteit
geïnspireerd.

Het resultaat is innovatie. Innovatie stuurt onze
processen en baanbrekende technologieën die de
audiovisuele sector helpen definiëren, en geeft vorm
aan de producten die wij bij u thuis introduceren.

Heldere, rijke kleuren en vloeiende
beelden

Epson 3LCD-technologie, verbeterd met het
nieuwe D7 LCD-paneel, brengt
breedbeeldprojectiekwaliteit die nauw aansluit bij
de echte bioscoopkwaliteit. Geniet van scherpe,
flikkervrije beelden, levendige kleuren en vloeiende
tinten, zelfs bij daglicht.

Crystal Clear Fine (C2Fine) gaat nog een stap
verder door hogere helderheid te bieden voor het
grote scherm. Ondertussen behaalt u met de
verbeterde controle over de belichting een hoger
niveau met heldere, warme kleuren. Ten slotte
benadrukt de Deepblack-technologie de diepste
gitzwarte kwaliteit van zwarttinten.

Controle en flexibiliteit
Haal voordeel uit de handmatige controle met de
optische zoom en de horizontale/verticale lens-
aanpassing, waarmee u perfecte beelden
projecteert, ook onder een hoek, zodat u grote
flexibiliteit geniet om de projector te plaatsen. Met
de professionele Fujinon-lens past u de weergave
nu veel makkelijker aan wanneer u de projector
instelt.

Weergavekwaliteit maximaliseren
Met maar liefst 7 kleurenmodi kunt u de
projectorinstellingen voor verschillende lichtsituaties
optimaliseren. U kunt de kwaliteit verder verbeteren
met de Epson Cinema Filter, kleuraanpassing
op basis van 6 assen en gammaverfijning op
9 punten.

Uitgebreide bescherming
Wij bieden een standaardgarantie van 3 jaar op
onze projectoren. Dit geldt ook voor de lamp.

Epson Europe BV - Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120*
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

Epson Europe BV - Vestiging Benelux
Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Infoline: 0900-5050808*
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl
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Eenvoudige, flexibele installatie
Instelling en bediening verlopen intuïtief: u hoeft de
projector maar in te schakelen en uw invoermodus te
selecteren. Gebruik de verticale/horizontale lens-shift
om een uitstekend beeld te projecteren vanaf elke
locatie.
De toonaangevende Fujinon-lens verhoogt de
beeldkwaliteit in breedbeeldformaat, zodat de instelling
eenvoudiger wordt. De projector kan veilig aan het
plafond worden bevestigd. Met de kabelhoes werkt
u de installatie keurig af.Geniet van de ultieme bioscoopervaring bij u thuis

3

• Contrastverhouding van 75.000:1: dit verbluffende
niveau, een unicum in de sector, garandeert een
waarheidsgetrouwer beeld ongeacht het
omgevingslicht. De Deepblack-technologie gaat nog
verder door de werkelijke gitzwarte kwaliteit van
zwarttinten te benadrukken.

• De nieuw toegevoegde HQV Reon VX-
videoprocessor biedt extra hoogwaardige functies,
zoals "4-4 pulldown", om heldere en scherpe
filmgetrouwe beelden te produceren.

• ISF-kalibratiemenu: kalibreer geprojecteerde
beelden zodat ze voldoen aan de door Image Science
Foundation gecertificeerde normen om maximale
kwaliteit te verzekeren, zelfs bij daglicht.

• U kunt ook genieten van een waar bioscoopscherm
van 2,35:1 zonder zwarte banden boven en onder aan
het scherm dankzij de anamorfische modus (met
een speciale anamorfische lens).

• 12-bits paneelstuurprogramma zorgt voor een
vloeiendere gradatie in kleuren.

• Interpolatie van frames: nieuwe frames worden
geïnterpoleerd tussen standaardframes om het beeld
vloeiender te maken, zodat bewegende beelden
dezelfde helderheid hebben als stilstaande beelden.

Helderder, scherper, rijker, vloeiender

Zonder
interpolatie van frames

Met
interpolatie van frames



Beleef uw passie voor het grote scherm
Herontdek de opwinding van uw eerste filmervaring. Deze betaalbare projector
ondersteunt Full HD en werkt met de nieuwste multimedia-apparaten.
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TW3800Epson
EH

De belofte van HD invullen
De Epson EH-TW3800 integreert tal van
ultramoderne functies om bioscoopervaringen te
reproduceren. Hij biedt volledige High-Definition
bij een resolutie van 1.080 p voor weergaloze
visuele kwaliteit. Hierbij komt nog de hoge
contrastverhouding van 18.000:1 die voor
helderwitte en diepzwarte tinten zorgt.

Veel aansluitingsmogelijkheden:
volg de digitale stroom
Met de uiterst flexibele
aansluitingsmogelijkheden kan de Epson
EH-TW3800 centraal functioneren tussen al uw
multimedia-apparaten met HD van de nieuwste
generatie. U kunt Blu-ray- en dvd-films afspelen
en een set top box, gameconsole, digitale
tv-tuner, pc of digitale camera aansluiten.
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Eenvoudige bediening: de nieuw ontworpen afstandsbediening maakt
het gebruik van de EH-TW3800 nog eenvoudiger. Leun achterover, relax

en haal voordeel uit de kracht en functies van deze projector.

• Nieuwe D7-panelen verbeteren onze 3LCD-
technologie om extra helderheid te bieden. U krijgt
scherpe flikkervrije beelden, zelfs bij daglicht.

• HD-ready 1.080 p: de nieuwste resolutiestandaard
voor deze snel ontwikkelende technologie om te
genieten van inhoud met hoge definitie.

• Verbluffende contrastverhouding van 18.000:1:
maakt wittinten duidelijk en helder en brengt de
diepste zwarttinten naar boven.

•Door het laag ventilatorgeluid van slechts 22 dB is
deze projector uiterst stil.

• 10-bits videoverwerking biedt zeer gedetailleerde en
duidelijke beelden met vloeiende beweging.

• ISF-kalibratiemenu: kalibreer the Epson EH-TW3800
om te voldoen aan de door Image Science Foundation
gecertificeerde normen en maximale kwaliteit te
verzekeren, zelfs bij daglicht.

• X.V.-kleurmodus staat garant voor levendige,
vloeiende tinten.

U kunt zich de toekomst veroorloven
Met al deze baanbrekende technologieën tegen een
redelijke prijs biedt de Epson EH-TW3800 niet alleen
een goede prijs-kwaliteitsverhouding, maar is hij ook
een goede investering voor de toekomst.

Eenvoudige, flexibele installatie
Zowel de instelling als de bediening verlopen intuïtief:
zoom de straal in en gebruik de verticale/horizontale
lens-shift om een uitstekend beeld te projecteren vanaf
elke locatie, zelfs in de kleinste kamers. Met de
professionele Fujinon-lens past u de weergave nu veel
makkelijker aan wanneer u de projector instelt.

Uitstekende beelden op groot scherm
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Ontdek de sensatie van HD op groot scherm
Bent u klaar voor de volgende stap in digitale A/V? Deze projector die is
gemaakt met toonaangevende technologie, is de ideale manier om uw
thuisentertainmentsysteem te upgraden.

TW700Epson
EMP

Een plezier om naar te kijken
Heldere scherpe beelden en rijke kleuren
dankzij een resolutie van 720 pixels, een
helderheid van 1.600 lumen en een
contrastverhouding van 10.000:1 met
3LCD-technologie.

Eenvoudige instelling, flexibele
plaatsing
Met de horizontale/verticale lens-shift, optische
zoom van 2,1x en ruime keuze uit
projectieafstanden kunt u de projector overal
in een kamer plaatsen en een scherp, goed
geproportioneerd beeld krijgen.

Het beeld verfijnen
Verfijn de beeldkwaliteit zoals een professional
met de geavanceerde functies in het
schermmenu. U hebt de keuze uit 7 vooraf
geconfigureerde kleurenmodi die de
projectorinstellingen optimaliseren. De Epson
Cinema Filter-technologie maximaliseert de
filmkwaliteit.
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EH-TW5000 EH-TW3800 EMP-TW700

Resolutie 1.080 p (1.920 x 1.080) 1.080 p (1.920 x 1.080) 720 p (1.280 x 720)
High Definition Full HD Full HD HD ready
Contrastverhouding 75.000:1 18.000:1 10.000:1
Lichtuitvoer (helderheid) 1.600 lumen 1.800 lumen 1.600 lumen
Beeldformaat 30 tot 300 inch [0,87 tot 9,03 m] (groothoek), 30 tot 300 inch [0,87 tot 9,03 m] (groothoek), 30 tot 300 inch [0,93 tot 9,61 m] (groothoek),

30 tot 300 inch [1,88 tot 19,15 m] (tele) 30 tot 300 inch [1,88 tot 19,15 m] (tele) 30 tot 300 inch [2,00 tot 20,35 m] (tele)
Projectieverhouding Scherm van 80 inch (2,4 - 5,1 m) Scherm van 80 inch (2,4 - 5,1 m) Scherm van 80 inch (2,4 - 5,1 m)
F-nummer lens 2,0 - 3,17 2,0 - 3,17 2,0 - 3,17
Brandpuntsafstand 22,5 - 47,2 mm 22,5 - 47,2 mm 22,5 - 47,2 mm
Zoomverhouding 1 - 2,1 (optisch) 1 - 2,1 (optisch) 2 - 2,1 (optisch)
Lens shift Verticaal ± 96% Verticaal ± 96% Verticaal ± 102%

horizontaal ± 47% horizontaal ± 47% horizontaal ± 50%
Videoverwerking Volledig 10-bits met HQV (en 12-bits paneelstuurprogramma) Volledig 10-bits
Kleurenbereik 115% van NTSC (UCS-chromaticiteitsdiagram) 115% van NTSC (UCS-chromaticiteitsdiagram) 134% van sRGB

Geluidsniveau (spaarmodus) 22 dB 22 dB 26 dB
Lamp 200 W UHE (E-TORL) 200 W UHE (E-TORL) 170 W UHE (E-TORL)

4.000 uur 4.000 uur 1.700/3.000 uur (normale modus/spaarmodus)
Geavanceerde kenmerken Deepblack-technologie, Epson's Cinema Filter, Epson's Cinema Filter, Epson's Cinema Filter,

interpolatie van frames, 4:4 pulldown, geavanceerde aanpassing van scherpte, geavanceerde aanpassing van scherpte,
ruisonderdrukking beelden Epson Super white, Epson Super white,
geavanceerde aanpassing van scherpte, kleuraanpassing op basis van zes assen, kleuraanpassing op basis van zes assen,
kleuraanpassing op basis van zes assen, aangepaste gammacorrectie, gammacorrectie,
aangepaste gammacorrectie, 2:2 pulldown (1.080/24 p mogelijkheid), snel opstarten,
schaalverdeling uitvoer, ISF-kalibratie, schaalverdeling uitvoer, ISF-kalibratie, testpatroon
kleurisolatiemodus, testpatroon, kleurisolatiemodus, testpatroon,
direct aan, compatibel met anamorfische lens direct aan

Beeldaanpassingen Keystone-correctie N.v.t. N.v.t. ± 15 graden
Kleurenmodi Dynamisch, Woonkamer, Natuurlijk, Dynamic, Living room, Natural, Theatre, Dynamisch, Woonkamer, sRGB, Natuurlijk,

Bioscoop, Bioscoop-zwart 1, Bioscoop-zwart 2, Bioscoop, Bioscoop-zwart 1, Bioscoop-zwart 2, Bioscoop, Bioscoop-zwart 1, Bioscoop-zwart 2
x.v.Colour x.v.Colour

Ingangen Video 1 x Composiet, 1 x S-Video 1 x Composiet, 1 x S-Video 1 x Composiet, 1 x S-Video
1 x Component / YUV (3 x RCA) 1 x Component / YUV (3 x RCA) 1 x Component / YUV (3 x RCA)

1 x SCART (op D4 met adapter)
Multimedia 2 x HDM1 versie 1.3a (diepe kleuren, x.v.Colour) 2 x HDM1 versie 1.3a (diepe kleuren, x.v.Colour) 1 x HDMI
Computer 1 x RGB 1 x RGB 1 x RGB

Bediening 1 x RS 232 C, 1 x RS 232 C, 1 x RS 232 C,
1 x Trigger uit voor gemotoriseerd scherm 1 x Trigger uit voor gemotoriseerd scherm 1 x Trigger uit voor gemotoriseerd scherm

Ondersteunde videosignalen NTSC / NTSC 4.43 / PAL / M-PAL / NTSC / NTSC 4.43 / PAL / M-PAL / NTSC / NTSC 4.43 / PAL / M-PAL /
N-PAL / PAL60 / SECAM/ 480i / 480p / N-PAL / PAL60 / SECAM/ 480i / 480p / N-PAL / PAL60 / SECAM/ 480i / 480p /
526i / 526p / 720p / 1080i / 1080p 526i / 526p / 720p / 1080i / 1080p 526i / 526p / 720p / 1080i / 1080p
24 fps / 1080p in HDMI 24 fps / 1080p in HDMI

Gewicht 7,5 kg 7,3 kg 5,2 kg
Afmetingen - DxBxH 390 x 450 x 145 mm 390 x 450 x 145 mm 309 x 406 x 124 mm
Meegeleverde accessoires Stroomkabel, lenskap, Stroomkabel, lenskap, Stroomkabel, lenskap,

afstandsbediening met afstandsbediening met afstandsbediening met
achtergrondverlichting incl. batterijen, achtergrondverlichting incl. batterijen, achtergrondverlichting incl. batterijen,
gebruikershandleidingen, kabelhoes gebruikershandleidingen, kabelhoes D4/SCART-adapter, set gebruikershandleidingen

Garantie 3 jaar op hoofdeenheid en lamp 3 jaar op hoofdeenheid en lamp 3 jaar op hoofdeenheid en lamp

Diagonaalafstand van scherm Afmetingen van
beeldverhouding van 16:9 scherm B x H Groothoek Tele Groothoek Tele Groothoek Tele

60 inch 1,3 m x 0,7 m 1,8 m 3,8 m 1,8 m 3,8 m 1,9 m 4,0 m
80 inch 1,8 m x 1,0 m 2,4 m 5,1 m 2,4 m 5,1 m 2,5 m 5,4 m
100 inch 2,2 m x 1,2 m 3,0 m 6,4 m 3,0 m 6,4 m 3,2 m 6,8 m
120 inch 2,7 m x 1,5 m 3,6 m 7,6 m 3,6 m 7,6 m 3,8 m 8,1 m
150 inch 3,3 m x 1,9 m 4,5 m 9,6 m 4,5 m 9,6 m 4,8 m 10,2 m
200 inch 4,4 m x 2,5 m 6,0 m 12,8 m 6,0 m 12,8 m 6,4 m 13,6 m

Projectietechnologie

Specificaties

Projectieafstand

Beschikbaar voor ons hele
assortiment:

3 JAAR
GARANTIE
OP DE
LAMP

Systeem op basis van één paneel*

Met 3LCD-technologie

Onze projectietechnologie:

Deze technologie biedt een
uitstekende beeldkwaliteit met
vloeiende en natuurlijke kleuren.
Ook op superformaat projecteert u
scherpe en stabiele beelden.

*Afbeeldingen zijn louter bedoeld ter illustratie.

E-TORL lamp
Bespaar geld en energie met de
exclusieve E-TORL-lamptechnologie
van Epson. Behaal een hoge
helderheid met deze
spaarlampen.
En geniet daarbij
van langdurige,
betrouwbare prestaties.

3 jaar garantie,
ook voor de lamp
Geniet urenlang van
HD-uitzendingen en digitale
multimedia dankzij de exclusieve Epson-
garantie van 3 jaar voor zowel de projector
als de lamp.

Ontdek de toekomst
met de ultieme bioscoopkwaliteit

Met een indrukwekkende contrastverhouding van 75.000:1 en de meest
geavanceerde, ultramoderne functies ervaart u het beste in HD-ready
thuisbioscopen bij een resolutie van 1.080 p.
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Grenzen verleggen
Epson integreert de eigen innovatieve
technologieën (3LCD verbeterd met een nieuw
D7-paneel, C2Fine, Deepblack en Cinema
Filter) en biedt projecties met Full HD
van superieure kwaliteit en een ongelofelijke
contrastverhouding van 75.000:1. De Epson
EH-TW5000 produceert een ongeëvenaarde
beeldkwaliteit. U beleeft de meest
fascinerende thuisbioscoopervaring die u zich
kunt inbeelden.

Voeling met de toekomst
De Epson EH-TW5000, uitgerust met twee
HDMI-ingangen (versie 1.3), is zo ontworpen
dat u optimaal kunt genieten van
HD-uitzendingen en digitale multimedia.
U kunt Blu-ray- en dvd-films afspelen en de
nieuwste HD-gameconsole of HD set top
box aansluiten.

TW5000Epson
EH
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