
EH-TW6250
DATASHEETS

Geniet van films, sport en games op het grote scherm met deze 
betaalbare, hoogwaardige 4K PRO-UHD-thuisbioscoopprojector met 
ingebouwde Android TV™.

Maak uw huis tot het middelpunt van de actie met deze krachtige 4K PRO-UHD-projector 
en gamingfuncties. Android TV™ betekent dat u eenvoudig entertainment kunt 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 thuisentertainment.4

Gamen op het grote scherm
Deze 4K PRO-UHD1-thuisbioscoopprojector creëert de bioscoopervaring bij uw thuis, 
met een vertragingstijd van minder dan 20 ms en beelden tot 500 inch. Dit model kan de 
meest sfeervolle scènes weergeven met scherpe contrasten en diepe zwarttinten en de 
helderheid verhogen met een uplift van het donkere spectrum voor een optimale game-
ervaring.

Eenvoudige installatie
De compacte en lichtgewicht EH-TW6250 is eenvoudig te verplaatsen, terwijl de verticale 
lens-shift, de x1,6 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. 

Geniet van levendige en levensechte beelden
Door een even hoog lichtrendement van wit en gekleurd licht te produceren, zorgt de 
Epson 3LCD-technologie voor uitzonderlijk heldere en toch kleurrijke beelden3. Zelfs in 
helder verlichte woonruimtes levert deze 4K PRO-UHD-projector 2800 lumen met een 
contrastverhouding van 35000:1.

Geniet tot 15 jaar lang van vlijmscherp entertainment²
Omdat de lampen een levensduur hebben van maximaal 10 000 uur2, kunt u
15 jaar lang elke dag een film bekijken zonder ze te hoeven vervangen. Epson-projectoren 
staan
bekend om hun betrouwbaarheid, dus u hoeft zich geen zorgen te maken dat u ook maar 
één minuut mist
van uw favoriete film, game of programma.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

Geniet van het unieke bioscoopgevoel
Projecteer uw favoriete games, films en 
sportevenementen thuis in supergroot formaat
Makkelijk te installeren
x1,6 zoom, horizontale en verticale keystone-
correctie
Duurzame oplossing
Geniet 15 jaar lang van vlijmscherp 
entertainment²
Betaalbare, hightech projector
Geniet van deze 4K PRO-UHD-projector
Indrukwekkend heldere weergave
Een even hoog lichtrendement van wit en 
gekleurd licht van 2800 lumen



PRODUCT SPECIFICATIONS

TECHNIEK

Projectiesysteem 3LCD-technologie, RGB vloeibare-kristalsluiter

LCD-paneel 0,61 inch met C2 Fine

AFBEELDING

Lichtopbrengst gekleurd licht 2.800 Lumen- 1.900 Lumen (spaarstand) In accordance with ISO 21118:2020

Lichtopbrengst wit licht 2.800 Lumen - 1.900 Lumen (spaarstand) In accordance with ISO 21118:2020

Resolutie 4K PRO-UHD

Contrastratio 35.000 : 1

Lamp UHE, 200 W, 4.500 h Levensduur, 7.500 h Levensduur (in de spaarmodus)

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

Kleurenreproductie tot 1,07 miljard kleuren

OPTIEK

Projectieverhouding 1,32 - 2,15:1

Zoom Digital, Factor: 1 - 1,62

Lens shift Handmatig - Verticaal ± 60 %

Projectieformaat 40 inch - 500 inch

Projectieafstand 

groothoek/tele

2,34 m - 3,81 m ( 80 inch scherm

Brandpunt 18,2 mm - 29,2 mm

Focus Handmatig

CONNECTIVITEIT

Aansluitingen USB 2.0 Type B (alleen service), Draadloos LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Stekkeraansluiting uit, 

HDMI (HDCP 2.3)

GEAVANCEERDE FUNCTIES

2D-kleurmodi Dynamisch, Natuurlijk, Bioscoop, Vivid

Features Android TV, Automatische trapezecorrectie, Ingebouwde luidspreker, Spelmodus, Horizontale 

en verticale keystone-correctie, Lamp met lange levensduur, Quick Corner

ALGEMEEN

Energieverbruik 301 Watt, 231 Watt (spaarstand), 0,4 Watt (in stand-by modus)

Warmteafgifte 1.023,4 BTU/hour (max)

Afmetingen 333 x 275 x 131 mm (breedte x diepte x hoogte)

Gewicht 4,1 kg

Geluidsniveau Normaal: 36 dB (A) - Spaarmodus: 28 dB (A)

Luidspreker 10 Watt

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

OVERIGE

Garantie 24 maanden Carry-in, Lamp: 36 maanden of 3.000 h

Optionele uitbreiding van garantie beschikbaar

LOGISTICS INFORMATION

SKU V11HA73040

Streepjescode 8715946710631

Land van herkomst Filippijnen

EH-TW6250

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

Afstandsbediening incl. batterijen
Warranty card
Gebruiksaanwijzing
Hoofdapparaat
Stroomkabel

OPTIONELE ACCESSOIRES

Air Filter - ELPAF54

V13H134A54

Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)

V12H003B23

Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-
x05/x41/x42/EH-TW6

V13H010L97

1.  Android TV™ 
2.  Google, Google Play, YouTube en Android TV zijn
handelsmerken van Google LLC.
3.  4K-beeldverbeteringstechnologie verschuift elke pixel
diagonaal tot 2x Full HD-
4.  resolutie.
5.  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.
6.  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 oktober 2019
tot en met september 2020.
7.  Mogelijk zijn abonnementen vereist voor bepaalde
aanbieders van content.
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