EF-100B/W

EF-100W

Entretenimento
Laser Portátil

Projetor

EF-100B

Quebre as regras - Seu
entretenimento do seu jeito
Principais Características
· Fonte de luz laser: duração de até 20.000 horas3.
· Experiência em cores naturais: cores até 3 vezes mais brilhantes1.
A tecnologia 3LCD permite um equilíbrio mais preciso entre luz branca
e colorida.
· Qualidade excepcional de imagem: resolução nativa WXGA (1280 pixels
x 800 pixels), qualidade HD para todos os programas.
· Conectividade digital: conecta qualquer dispositivo através de sua
entrada HDMI®.

O projetor EF-100 é uma solução de entretenimento com tecnologia laser,
projeta uma imagem brilhante e colorida em praticamente qualquer ambiente
com uma tela de até 150”, além de se encaixar perfeitamente em qualquer
decoração. Suporta todos seus canais de streaming favoritos, permite que
seus filmes, games ou jogos de futebol sejam vistos em tela grande com a
melhor cor e qualidade de imagem.
Sua resolução HD, conectividade extensa, brilho de 2.000 lumens em cores e
2.000 em branco, e seu sistema integrado de alto falante, o tornam a melhor
escolha de entretenimento onde quer que você esteja.

LUMENS

2000
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Luz Colorida Luz Branca
A EXPERIÊNCIA REAL DA IMAGEM2
Tecnologia 3LCD

Projetor EF-100B/W
Especificações técnicas
EF-100W
EF-100B
Sistema de projeção
Modo de projeção
Visor LCD
Método de condução
Número de pixels
Brilho em cores2
Brilho em branco2
Relação de aspecto
Resolução nativa
Relação de contraste
Reprodução das cores
Alto-falante
Ruído do ventilador
Lente de Projeção
Número - F
Zoom
Distância focal
Correção trapezoidal (Keystone)
Tamanho da tela

V11H914020
V11H914120
Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips
Montagem no teto, frontal, traseira, 360°
0.59 -polegadas (C2_fine)
Matriz ativa TFT silicone poli
1,024,000 pixels (1280 x 800) x 3
2.000 lumens
2.000 lumens
16:10
WXGA
Até 2.500.000:1
Até 1 bilhão de cores
5W
Normal 29 dB / Eco 26 dB
1,58
1,0 - 1,35 (zoom digital)
13,53 mm
Vertical: -45° +45°
Horizontal: -40° +40°
30" a 150" (0,65 m a 3,41 m)

Geral
Temperatura de operação
Dimensões
Peso
Segurança
Garantia3
Conectividade
HDMI®
Entrada de áudio
Peso
Saída de áudio
Energia
Voltagem da fonte de alimentação
Tipo de laser
Vida útil da fonte de iluminação3
Consumo de energia
O que está na caixa
Projetor
Controle remoto com 2 pilhas AA
Cabo de energia (1,8 m)
Manual de instalação

5 °C a 35 °C
21 cm x 8,8 cm x 22,7 cm (L x P x A)
2,7 kg
Trava Kensington® barra de segurança
3 anos
x1
x 1 (3,5 mm)
2,7 kg
Bluetooth®
100 V - 240 V AC +/- 10%, 50/60 Hz
Laser Diodo
12.000 horas (normal); 20.000 horas (Eco)
100 V -120 V: 178 W (normal) - 118 W (estendido)
220 V-240 V: 172 W (normal) - 115 W (estendido)
x1
x1
x1
x1

1- Brilho em cores medido de acordo com a norma IDMS 15.4. Foram testados cores adicionais e modos de imagem. Comparação entre os projetores Epson 3LCD mais vendidos e os projetores DLP de 1 chip mais vendidos, baseado em dados de vendas NPD, nos Estados Unidos e Canadá,
de maio de 2017 a abril de 2018. O BRILHO EM CORES PODE VARIAR DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES DE USO. Medições realizadas em um ambiente escuro para eliminar a medição da luz ambiente. Suportado com testes de percepção em uma variedade de condições de iluminação.
2- O brilho em cores (saída de luz colorida) e o brilho em branco (saída de luz branca) varia dependendo das condições de utilização. Brilho em cores é medido de acordo com IDMS 15.4. Brilho em branco é medido de acordo com o ISO 21118. 3- Quando se utiliza no modo Estendido, estima-se
que a vida útil da fonte de iluminação é de 20.000 horas. As horas reais variam e dependem do modo e do ambiente em que se utiliza. O projetor de vídeo tem uma garantia limitada de 3 anos ou 20.000 horas, o que ocorrer primeiro. 4- Acesse www.epson.com.br/meioambiente para obter
mais informações sobre as opções de reciclagem.

EF-100W

EF-100B

Características ecológicas4
• Chips 3LCD que economizam energia
• Baixo consumo de energia, 0,3 W
no modo de espera
Epson do Brasil:
Central de atendimento ao cliente:
Capitais e Regiões Metropolitanas
3004-6627
Outras localidades
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

• Projetados para fácil reciclagem
• De acordo com as normas RoHS

Cores até 3 vezes mais brilhantes

1

Para mais informações sobre os programas ambientais da Epson acesse
www.epson.com.br/meioambiente
www.epson.com.br
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