
EH-TW570
KARTA PRODUKTU

Najmocniejszy projektor do kina domowego firmy Epson. Natężenie 
światła rzędu 3000 lumenów i technologia 3LCD sprawiają, że model 
ten umożliwia płynne wyświetlanie wyrazistych obrazów 2D i 3D.

Ten ekonomiczny, wyróżniający się jasnością na poziomie 3000 lumenów i kolorowymi 
obrazami 3D projektor w rozdzielczości HD-Ready gwarantuje zupełnie nowy wymiar 
kina domowego. Za wyjątkową jakość obrazu odpowiada technologia 3LCD, a 
możliwość odtwarzania gier bez opóźnień w wyświetlanych obrazach1 oraz konwersja 
z formatu 2D na 3D to dodatkowe, fantastyczne możliwości tego rozwiązania 
przeznaczonego dla kina domowego. 

Jasne obrazy 2D i 3D
Przy jasności wynoszącej 3000 lumenów model EH-TW570 jest najmocniejszym 
projektorem w ofercie firmy Epson. Model EH-TW570 wyświetla obrazy zarówno w 
trybie 2D, jak i 3D, konwertuje filmy 2D na 3D i tworzy obrazy o wyjątkowej jakości — 
niezależnie od poziomu oświetlenia otoczenia. Dostępne są cztery tryby kolorów 
(Living room (salon), Dynamic (dynamiczny), Theatre (kino) i Game (gra)) oraz dwa 
tryby przeznaczone specjalnie dla obrazów 3D (3 poziomy jasności).
Lepszy kontrast
Podwyższony współczynnik kontrastu 15 000:1 w modelu EH-TW570 gwarantuje ostre 
obrazy, a zastosowana w tym modelu technologia 3LCD zapewnia jednakowo wysokie 
natężenie światła białego i barwnego bez efektu tęczy. Wszystko to w jednym celu — 
wyświetlania pięknych, nasyconych kolorem obrazów.
Prosta obsługa
Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu oraz zoom 1,2x sprawiają, że projektor z 
łatwością można zamontować praktycznie w dowolnym miejscu. Wbudowane głośniki 
stereo o mocy 2 W dają możliwość zrezygnowania z odrębnego systemu 
dźwiękowego, a wyjścia audio dostępne w modelu EH-TW570 pozwalają na jego 
wszechstronne zastosowanie. Nie do przecenienia jest też długi czas eksploatacji 
lampy — 5 tys. godzin w trybie standardowym lub 6 tys. godzin w trybie ekonomicznym.
Świetna rozgrywka
Czas reakcji w grach na wielkim ekranie nigdy nie był tak szybki; specjalny, 
przeznaczony do gier tryb Turbo1 redukuje opóźnienia w wyświetlanym obrazie, tak 
więc rozgrywki mogą teraz toczyć się naprawdę szybko.
Łatwiejsze udostępnianie
Aplikacja iProjection firmy Epson2 umożliwia udostępnianie materiałów z urządzeń 
dotykowych, a kod QR wyświetlany przez projektor usprawnia podłączanie urządzeń. 
Łączność HDMI-MHL pozwala na łatwe i bezpośrednie podłączanie urządzeń 
inteligentnych.

KLUCZOWE CECHY

Obrazy HD-Ready
Rozdzielczość HD 720p
Konwersja obrazów 2D na 3D
Regulacja głębi 3D
Zredukowany efekt opóźnienia obrazu
Tryb Turbo do gier
Zintegrowany dźwięk
Wbudowane głośniki 2 W
Bezproblemowa obsługa
Czas eksploatacji lampy na poziomie 5–6 
tys. godzin



SPECYFIKACJE PRODUKTU

TECHNIKA
System projekcyjny Technologia 3LCD, Ciekłokrystaliczna migawka RGB
Panel LCD 0,59 cal z MLA (D8)

OBRAZ
Natężenie światła barwnego 3.000 lumen- 2.100 lumen (tryb ekonomiczny)
Natężenie światła białego 3.000 lumen - 2.100 lumen (tryb ekonomiczny)
Rozdzielczość WXGA, 1280 x 800, 16:10
Stosunek kontrastu 15.000 : 1
Lampa UHE, 200 W, 5.000 h Żywotność, 6.000 h Żywotność (w trybie oszczędnym)
Korekcja obrazu Auto pionowo: ± 30 °, Ręczna obsługa (lub "Instrukcja obsługi") poziomo ± 30 °

UKŁAD OPTYCZNY
Stosunek projekcji 1,30 - 1,56:1
Zoom Manual, Factor: 1 - 1,2
Rozmiar projekcji 33 cale - 320 cale
Odległość projekcyjna, system 
szerokokątny

2,8 m ( 100 cal ekran)

Odległość projekcyjna, system 
Tele

3,4 m ( 100 cal ekran)

Odległość wyświetlania, tryb 
szerokokątny/tele

1,68 m - 2,02 m ( 60 cal ekran)

Odległość ogniskowa 16,9 mm - 20,28 mm
Fokus Ręcznie

ZŁĄCZA
Przyłącza Złącze USB 2.0 typu A, Złącze USB 2.0 typu B, Wejście VGA, HDMI 1.4, Wejście S-Video, MHL, 

Stereofoniczne wyjście audio mini-jack, Wejście audio typu cinch, Wejście HDMI

ZAAWANSOWANE FUNKCJE
3D Aktywne
Tryby kolorów 2D Dynamiczny, Salon, Kino
Tryby kolorów 3D Dynamiczny 3D, Kinowy 3D
Funkcje Tryb gier, Pozioma i pionowa korekcja geometrii obrazu, Długa żywotność lampy, Interfejs 

audio/wideo MHL, Projekcja sieciowa, Bez komputera, Funkcja podziału ekranu

INFORMACJE OGÓLNE
Zużycie energii 270 W, 201 W (tryb ekonomiczny), 3 W (w trybie czuwania)
Wymiary produktu 297 x 77 x 234 mm (Szerokość x Głębokość x Wysokość)
Waga produktu 2,4 kg
Poziom hałasu Tryb normalny: 37 dB (A) - Tryb ekonomiczny: 29 dB (A)
Głośniki 2 W
Kolor Czarny

INNE
Gwarancja 24 miesiące/miesięcy Klient zanosi do serwisu, Lampa: 36 miesiące/miesięcy lub 3.000 h

Dostępne opcjonalne przedłużenie gwarancji

INFORMACJA LOGISTYCZNA

SKU V11H664040

Kod kreskowy 8715946542584

Kraj pochodzenia Chiny

Rozmiar palety 6 szt.

EH-TW570

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

Urządzenie podstawowe
Kabel zasilający
Zestaw instrukcji obsługi
Pilot z bateriami

OPCJONALNE AKCESORIA

Lamp - ELPLP78
V13H010L78
Air Filter - ELPAF32
V13H134A32
3D Glasses (Active, RF) - ELPGS03
V12H548001
Soft Carry Case - ELPKS63
V12H001K63
Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)
V12H003B23
Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)
V12H003P14

1.  — Tryb Turbo jest obsługiwany tylko w trybie koloru Game
(gra). W trybie Turbo nie działa funkcja poziomej korekcji
geometrii obrazu.
2.  — Aplikacja iProjection dostępna jest dla urządzeń z
systemami Android i iOS. Funkcja projekcji sieciowej nie
obsługuje transmisji wideo.

Znaki towarowe oraz zastrzeżone znaki towarowe są własnością firmy Seiko Epson Corporation lub odpowiednich firm. 
Informacje o produkcie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Epson Europe B.V. Sp. z o.o. 
Oddział w Polsce 
ul. Bokserska 66 
02-690 Warszawa 
Tel.: +48 22 375 7500 
Faks: +48 22 375 7501

Infolinia: 801 64 64 53 
(Opłata za połączenie wg taryfy operatora.) 
www.epson.pl


