
EH-TW5820
DATASHEETS

Geniet van films, sport en games op het grote scherm met deze 
betaalbare, hoogwaardige 1080p home cinema projector met 
ingebouwde Android TV™

Maak uw huis tot het middelpunt van de actie met een Full HD 1080p-projector met 
gaming-functies. Met Android TV™ kunt u eenvoudig entertainment streamen en 
uitzenden naar een slimme en flexibele display-oplossing. Met scherpe beelden, diepe 
zwarttinten en vloeiende bewegingen, in combinatie met geweldige 
aansluitmogelijkheden, eenvoudige installatie en beelduitlijning, is deze projector de 
ultieme keuze voor al uw home-entertainment. 

Bioscoopervaring met gaming-functies
Met deze Full HD home cinema projector kunt u het unieke bioscoopgevoel beleven met 
een beeldweergave tot 300 inch (762cm). Dit model kan de meest sfeervolle scènes 
weergeven met scherpe contrasten en diepe zwarttinten, de helderheid verhogen met een 
uplift van het donkere spectrum en de resolutie verhogen tot 21:9 voor een optimale 
gaming-ervaring.

Eenvoudige installatie
De compacte en lichtgewicht EH-TW5820 is eenvoudig mee te nemen, terwijl de verticale 
lens-shift, de 1,6x zoom en keystone-correctie zorgen voor een probleemloze afstelling 
van de beeldpositie. Uw entertainment is altijd binnen handbereik dankzij de ingebouwde 
Android TV en een 1.4 HDMI-poort. Met Bluetooth AptX kunt u verbinding maken met een 
soundbar, Bluetooth-speakers of -koptelefoon. 

Geniet van levendige en levensechte beelden
Door een even hoge witte en gekleurde lichtopbrengst te produceren, zorgt de Epson 
3LCD-technologie voor uitzonderlijk heldere en toch kleurrijke beelden. Zelfs in helder 
verlichte woonruimtes levert deze Full HD 1080p-projector 2700 lumen met een 
contrastverhouding van 70.000:1.

11 jaar lang entertainment²
Op zoek naar een betrouwbare, probleemloze en betaalbare oplossing voor uw 
entertainmentwensen? Met de EH-TW5820 kunt u dankzij de duurzame lichtbron 11 jaar 
lang elke dag een film bekijken².

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Geniet van het unieke bioscoopgevoel
Projecteer uw favoriete films, games en 
sportevenementen thuis in supergroot formaat
Makkelijk te installeren
1,6x zoom, horizontale en verticale keystone-
correctie
Duurzame oplossing
Geniet 11 jaar lang van entertainment²
Betaalbare, high-tech apparatuur
Geniet van deze Full HD 1080p-projector
Indrukwekkend heldere weergave
Even hoge witte en gekleurde lichtopbrengst 
van 2700 lumen



EH-TW5820

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Afstandsbediening incl. batterijen
Stroomkabel
Gebruiksaanwijzing (CD)
Warranty card
Hoofdapparaat



OPTIONELE ACCESSOIRES

Screen (50" Desktop type) - ELPSC32

V12H002S32

Mobile X-Type Screen, 80" (16 : 9) - V12H002S21

V12H002S21

Air Filter - ELPAF54

V13H134A54

Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)

V12H003B23

Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)

V12H003P13

Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)

V12H003P14

Lamp - ELPLP97 - EB9XX/W49/X/E20/U50 (2020 models)

V13H010L97

Safety Wire - ELPWR01

V12H003W01

Silk Screen ELPSC26

V12H002S26

LOGISTICS INFORMATION

SKU V11HA11040

Streepjescode 8715946686677

Land van herkomst Filippijnen

EH-TW5820

1.  Android TV™ 
2.  Google, Google Play, YouTube en Android TV zijn
handelsmerken van Google LLC.
3.  
4.  Kleurhelderheid (Colour Light Output) in de helderste
modus gemeten door een onafhankelijk laboratorium conform IDMS
15.4. Kleurhelderheid kan variëren, al naar gelang
gebruiksomstandigheden. Bestverkopende Epson 3LCD-projectoren
vergeleken met de bestverkopende 1-chip DLP-projectoren, op
basis van NPD-verkoopgegevens voor de periode van mei 2017 t/m
april 2018.                                                   
2) 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.

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars. 
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Epson Europe BV 
Branch office Belgium 
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza 
B-1930 Zaventem 
Infoline: +32 (0)2 792 04 47 
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux 
Hoogoorddreef 5 
Atlas ArenA 
NL-1101 BA Amsterdam 
Infoline: +31 (0)20 708 5099 
www.epson.nl


