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Priključite in predvajajte s tem privlačno oblikovanim, kompaktnim ter 
prenosnim laserskim projektorjem. Vživite se v zabavo z vgrajeno 
tehnologijo Miracast.

Zaradi kompaktne in lahke zasnove je EF-11 enostavno prenašati iz sobe v sobo. Ta 
kompaktni laserski TV-projektor, ki je del nove serije EpiqVision Mini, projicira takoj in 
na skoraj katero koli površino. Z vgrajeno tehnologijo Miracast lahko prikazujete 
vsebino iz telefona, pretočne naprave, prenosnega računalnika, igralne konzole in 
drugih virov. Trapezni popravek omogoča hitro in preprosto nastavitev, s tehnologijo 
laserskega vira svetlobe pa lahko uživate v zabavi še mnogo let.

Eleganten, mini laserski projektor
EF-11 meri le 18 cm vzdolž najdaljše stranice in tehta le 1,2 kg. Z njim lahko projicirate 
na skoraj vsako površino z zaslonom ali brez. Zaradi njegovih elegantnih zaobljenih 
vogalov in minimalnih gumbov ga boste želeli postaviti tako, da bo na ogled vsem.

Večje je boljše
Ustvarite doživetje velike slike, kjer koli želite, z osupljivim 150-palčnim prikazom. Z 
Epsonovo belo in barvno svetilnostjo enake kakovosti je slika jasna ter ostra, vsebina 
pa oživi.

Preprosta namestitev
Menimo, da domači projektor ne sme biti zahtevnejši za uporabo od televizorja. Zato je 
ta projektor hiter in ga lahko uporabljate brez težav, s funkcijami, kot je trapezni 
popravek, pa lahko prilagodite sliko. Z vgrajeno tehnologijo Miracast in vrati HDMI za 
priključitev predvajalnikov DVD, igralnih konzol ter drugih naprav je dostop do zabavne 
vsebine povsem preprost.

Dolgotrajna rešitev
Obstojen laserski vir svetlobe bo zagotovil manjšo porabo energije, vi pa boste v 
domačem razvedrilu uživali do 10 let¹.

Visokokakovostna, ostra slika
Ta zmogljiv in cenovno ugoden mini laserski projektor zagotavlja izjemno barvito sliko z 
jasnimi podrobnostmi. Z razmerjem kontrasta 2.500.000 : 1 poskrbi za jasno izražene 
sence in globoke črne odtenke. Epsonova tehnologija 3LCD pomeni, da imajo ti 
projektorji do trikrat svetlejše barve kot primerljivi projektorji DLP z enim vezjem².

GLAVNE LASTNOSTI

Prenosen in privlačen
Kompaktna oblika in lahka zasnova, del 
serije EpiqVision Mini
Izkušnja velike slike 
Vsebina, povečana na neverjetnih 150 
palcev
Dolgotrajna rešitev
Uživajte, čaka vas do 10 let zabave¹
Preprosta nastavitev in dostop do 
vsebine
Pretakanje vsebine z vgrajeno tehnologijo 
Miracast ali ob uporabi vrat HDMI
Izjemen, oster prikaz
Projiciranje na skoraj vsako površino



SPECIFIKACIJE IZDELKA

TEHNIKA
Projekcijski sistem Tehnologija 3LCD, Zaslonka RGB s tekočimi kristali
Zaslon LCD 0,62 palec Z MLA (D10)

SLIKA
Barvna svetilnost 1.000 Lumni- 500 Lumni (ekonomično)
Bela svetilnost 1.000 Lumni - 500 Lumni (ekonomično)
Ločljivost Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Razmerje kontrasta 2.500.000 : 1
Trapezna korekcija Samodejno navpično: ± 34 °, Ročno vodoravno ± 40 °
Barvna reprodukcija 16,77 milijona barv
High Definition Full HD
Razmerje gledišča 16:9
Vir svetlobe Laser
Video obdelava 10 Bitov

OPTIKA
Razmerje projiciranja 1,00 - 1,00:1
Velikost projekcije 30 palci - 150 palci
Projekcijska razdalja: 
širokokotno/razpotegnjeno

1,33 m ( 60 palec zaslon

Goriščna razdalja 13,9 mm
Fokus Ročno
Objektiv Optično

POVEZLJIVOST
Priključki USB 2.0 vrste A, USB 2.0 vrste B, HDMI 1.4, Miracast, Avdio-izhod – stereo mini vtič
Povezava s pametnimi 
napravami

ni na voljo

NAPREDNE FUNKCIJE
3D Ne
2D barvni načini Dinamičen, Naraven, Kino, Svetel kino, Vivid
Lastnosti Vgrajen zvočnik, Vodoravno in navpično popravljanje trapezne slike, Takojšen vklop/izklop, Dolga 

življenjska doba vira svetlobe, Quick Corner, Zrcaljenje zaslona

SPLOŠNO
Poraba energije 102 W, 73 W (ekonomično), 0,5 W (v stanju pripravljenosti)
Porazdelitev toplote 347 BTU/hour (max)
Dimenzije izdelka 175 x 175 x 65 mm (Širina x Globina x Višina)
Teža izdelka 1,2 kg
Prag hrupa Normalno: 27 dB(A) - Varčno: 22 dB(A)
Zvočnik 2 W
Vrsta sobe/uporaba Igranje iger, Domači kino, Domača pisarna, Domača izdelava fotografij, Prenosljiv/majhni prostori 

za sestanke, Prostor za sodelovanje/učilnica, Šport, Pretočno predvajanje, TV in filmske uspešnice
Namestitev Namizje, Tla
Barva Črna

DRUGO
Garancija 60 Meseci v servisnem centru ali 12.000 ura

EF-11

OBSEG DOBAVE

Vodnik za hitri začetek
Daljinski upravljalnik vklj. z baterijami
Kabel za električni tok
Glavna naprava
User guide
Mount plate



LOGISTIČNE INFORMACIJE

SKU V11HA23040

Črtna koda 8715946689005

Država porekla Filipini

EF-11

1. Pri vsakodnevnem peturnem ogledu vsebin in delovanju
projektorja v varčnem načinu.
2. Barvna svetilnost v najsvetlejšem načinu je izmerjena v
skladu s standardom IDMS 15.4 v neodvisnem laboratoriju.
Barvna svetilnost je odvisna od pogojev uporabe naprave.
Najbolje prodajani Epsonovi projektorji 3LCD v primerjavi z
najbolje prodajanimi projektorji DLP z enim vezjem na podlagi
podatkov o prodaji v okviru raziskave NPD za obdobje od maja
2017 do aprila 2018. Za več informacij obiščite
www.epson.si/CLO.

Blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke so last podjetja Seiko Epson Corporation ali njihovih lastnikov. 
Informacije o izdelkih se smejo spremeniti brez vnaprejšnjega opozorila.
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