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Projecteer een bioscoopervaring bij u thuis of op kantoor. Deze 
betaalbare oplossing is gebruiksvriendelijk, Full HD en beschikt ook 
over Android TV3. 

Het creëren van een bioscoopervaring bij u thuis wordt een fluitje van een cent met deze 
Full HD-projector, die ook ideaal is voor op kantoor of in de klas. U kunt een 
indrukwekkende display van 391 inch bereiken en hebt de beschikking over Android TV3. 
Het apparaat is eenvoudig te installeren en biedt een helderheid van 3000 lumen voor een 
duidelijk en helder beeld. Een duurzame oplossing dankzij de lange levensduur van de 
lamp, die u 18 jaar lang entertainment biedt¹.

Groter is beter
Ga helemaal op in uw favoriete films en games met deze Full HD 1080p-projector, die het 
allemaal kan weergeven op een indrukwekkende display van 391 inch. De 3LCD-
technologie brengt uw scherm tot leven met beelden die tot drie keer zo helder zijn als die 
van concurrerende producten². 

Eenvoudige installatie
Wij vinden dat een thuisprojector even eenvoudig te bedienen moet zijn als een tv. 
Daarom kunt u deze projector probleemloos en snel installeren met functies zoals 
keystone-correctie, waarmee u de beeldpositie snel kunt instellen. Krijg eenvoudig 
toegang tot uw entertainment via de HDMI-ingang voor het aansluiten van spelcomputers 
en meer. Bovendien zijn deze Android-projectoren bijzonder gebruiksvriendelijk, zodat u 
kunt kijken, spelen en alles doen waar u van houdt, maar dan groter en beter.

Duurzame oplossing
Op zoek naar een duurzame, probleemloze en betaalbare oplossing voor het bekijken van 
uw favoriete films? Dankzij de duurzame lichtbron van dit model kunt u 18 jaar lang elke 
dag een film bekijken¹.

Hoogwaardige, heldere beelden
Zelfs in helder verlichte ruimten biedt deze krachtige maar betaalbare Full HD 1080p-
projector uitzonderlijk heldere en toch kleurrijke beelden met duidelijke details. Het is 
allemaal te danken aan de 3LCD-technologie die een even hoge witte en gekleurde 
lichtopbrengst van 3000 lumen produceert.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Geniet van het unieke bioscoopgevoel
Projecteer uw favoriete films, games en 
sportevenementen thuis in supergroot formaat
Makkelijk te installeren
Keystone-correctie, ingebouwde Android en 
HDMI
Duurzame oplossing
Staat garant voor 18 jaar¹ entertainment
Betaalbare, hightech apparatuur
Geniet van deze Full HD 1080p-projector
Indrukwekkend heldere weergave
Even hoge witte en gekleurde lichtopbrengst 
van 3000 lumen



PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Projectiesysteem 3LCD-technologie, RGB vloeibare-kristalsluiter

LCD-paneel 0,62 inch met MLA (D10)

AFBEELDING

Lichtopbrengst gekleurd licht 3.000 Lumen- 2.000 Lumen (spaarstand) In accordance with ISO 21118:2020

Lichtopbrengst wit licht 3.000 Lumen - 2.000 Lumen (spaarstand) In accordance with ISO 21118:2020

Resolutie 1080p

Lamp UHE, 188 W, 6.000 h Levensduur, 12.000 h Levensduur (in de spaarmodus)

Trapezecorrectie Automatisch verticaal: ± 30 °, Handmatig horizontaal ± 30 °

Kleurenreproductie 16,77 miljoen kleuren

OPTIEK

Projectieverhouding 1,19 - 1,61:1

Zoom Digital, Factor: 1 - 1,35

Projectieformaat 26 inch - 391 inch

Projectieafstand 

groothoeklens

0,9 m - 10,4 m

Projectieafstand telelens 0,9 m - 10,4 m

Projectieafstand 

groothoek/tele

1,58 m ( 60 inch scherm

Focus Handmatig

CONNECTIVITEIT

Aansluitingen HDMI 1.4, USB 2.0-A, USB 2.0

Smartphone-aansluiting n.v.t.

GEAVANCEERDE FUNCTIES

2D-kleurmodi Dynamisch, Natuurlijk, Bioscoop, Vivid

Features A/V mute, Automatische trapezecorrectie, Ingebouwde luidspreker, Horizontale en verticale 

keystone-correctie, MHL audio/video-interface, Quick Corner

ALGEMEEN

Energieverbruik 270 Watt, 214 Watt (spaarstand), 0,5 Watt (in stand-by modus)

Afmetingen 320 x 211 x 87 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht 2,6 kg

Geluidsniveau Normaal: 37 dB (A) - Spaarmodus: 29 dB (A)

Luidspreker 5 Watt

Type ruimte/toepassing Games, Thuisbioscoop, Foto’s thuis, Sport, Streamen, TV en settopbox

Plaatsing Desktop

OVERIGE

Garantie 24 maanden Carry-in

Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

LOGISTICS INFORMATION

SKU V11HA85040

Streepjescode 8715946706832

Land van herkomst Filippijnen

CO-FH02

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Hoofdapparaat
Stroomkabel
Quick Start handleiding
Afstandsbediening incl. batterijen
Gebruiksaanwijzing (CD)
Warranty card
Android TV dongle

1.  Gebaseerd op het dagelijks bekijken van een film met
een gemiddelde duur van 1 uur en 45 minuten, met de lamp
ingesteld op eco-modus.
2.  Kleurhelderheid (Colour Light Output) in de
helderste modus gemeten door een onafhankelijk
laboratorium conform IDMS 15.4.  Kleurhelderheid kan
variëren al naar gelang de gebruiksomstandigheden. Best
verkopende Epson 3LCD-projectoren vergeleken met de best
verkopende 1-chip DLP-projectoren op basis van
verkoopgegevens van NPD voor de periode van mei 2017 t/m
april 2018.
3.  Android TV™
4.  Google, Android, Google Play, YouTube en andere
merken zijn handelsmerken van Google LLC.
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