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Voel de magie van de bioscoop bij u thuis met deze 4K PRO-UHD-
projector1 die voorbereid is voor HDR en gebruikmaakt van de 
technologie van Epson en van 3LCD-technologie.

Filmliefhebbers zullen opgetogen zijn over de indrukwekkende beelden van deze krachtige 
4K PROUHD-projector1. Een combinatie van geavanceerde technologie zorgt voor 
beelden van uitzonderlijk hoge kwaliteit met een hoge dynamisch contrastverhouding van 
1.200.000:1, technologie voor 4K-beeldverbetering, 3LCD-technologie, Full HD, UHD BD 
en HDR-ondersteuning. Dankzij de gemotoriseerde optische elementen en kalibratietools 
is het realiseren van een perfecte weergavekwaliteit eenvoudig.

Geniet van de ultieme beeldkwaliteit
Verbeter uw thuisbioscoopervaring met deze krachtige 4K PRO-UHD-projector1. 3LCD-
technologie helpt het 'regenboogeffect' te voorkomen en zorgt dat u van levendige 
kleuren kunt genieten dankzij een even hoge witte en gekleurde lichtopbrengst van 2600 
lumen. HDR-ondersteuning levert meer detail en diepte op en biedt natuurlijke en rijkere 
kleurschakeringen. Het ultrabrede kleurenspectrum vergroot het bereik van levensechte 
kleuren. Bovendien worden ongelooflijk scherpe details zichtbaar in de schaduwpartijen 
door de hoge contrastverhouding van 1.200.000:1, die diepe zwarttinten biedt. Zelfs in de 
snelste actiebeelden zorgen frame-interpolatie en detailversterking ervoor dat de 
bewegende beelden scherp en vloeiend blijven.

Eenvoudige maar duurzame installatie
Bekijk zeven jaar lang elke dag een film op het grote scherm2 dankzij de extreem lange 
levensduur van de lamp, waardoor vervanging wordt beperkt tot een minimum. De 
installatie verloopt probleemloos en nauwkeurig dankzij de gemotoriseerde optische 
elementen, met inbegrip van een gemotoriseerde 2,1x optische zoom, gemotoriseerde 
scherpstelling en gemotoriseerde lens-shift van ±96,3% verticaal en ±47,1% horizontaal.

Verbeterde bediening
Het is gemakkelijk om films in de juiste beeldverhouding te bekijken door uw tien favoriete 
formaten op te slaan. De projector is ook compatibel met CalMAN-software en wordt 
geleverd met professionele ISF-kalibratietools.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

4K PRO-UHD1voor scherpe, heldere beelden
4K-beeldverbetering, Full HD, UHD BD en 
HDR-ondersteuning
Vloeiende snelle actiescènes
Frame-interpolatie en detailversterking

Bekijk 7 jaar lang elke dag een film2

Levensduur lamp 5000 uur in Eco-modus
Volledig gemotoriseerde optische 
elementen
Gemotoriseerde zoom, scherpstelling en lens-
shift
Brede lens-shift
Verticaal ±96,3% en horizontaal ±47,1%



EH-TW9400

BIJGELEVERDE ACCESSOIRES

HDMI-kabelklem
Hoofdapparaat
Stroomkabel
Afstandsbediening met achtergrondverlichting 
incl. batterijen
Set gebruikershandleidingen



OPTIONELE ACCESSOIRES

Air Filter - ELPAF39

V13H134A39

ELPLP89

V13H010L89

Ceiling Mount ELPMB22

V12H003B22

Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30

V12H526040

Pipe 450mm Silver ELPFP13 (EB-G5000 series)

V12H003P13

Pipe 700mm Silver ELPFP14 (EB-G5000 series)

V12H003P14

Wireless LAN Adapter - ELPAP10

V12H731P01

LOGISTICS INFORMATION

SKU V11H928040

Streepjescode 8715946666303

Land van herkomst China
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1.  - Met 4K-beeldverbeteringstechnologie wordt elke pixel
diagonaal verschoven, waardoor de Full HD-resolutie
verdubbelt. Resolutie is Full HD in 3D-modus.
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.
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