
Ev eğlencesi ve ev sineması projeksiyon cihazları

Büyük ekran
Sınır yok



Epson’un yeni lazer TV modeli ürün ailesi:
Mini - EF-11 ve EF-12 
Ultra - EH-LS300 ve EH-LS500
Lazer TV projeksiyon cihazı serisi, 10 yıla kadar 
bakıma ve tüm aileniz için sorunsuz izlemeye olanak 
tanıyan uygun fiyatlı büyük ekranı ve sürükleyici 
eğlenceyi evinize getirerek4 geleneksel 
televizyona gerçek bir alternatif sunar.

Mini lazer projeksiyonlu TV 
EF-12 
Android TV™ cihazı 
tarafından desteklenir 
30 inç - 150 inç

Yatak odaları

Mini lazer projeksiyonlu TV 
EF-11  
30 inç -150 inç

Çalışma odası
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Hey Google

sound by

Full HD lazer projeksiyonlu TV 
EH-LS300 
Android TV™ cihazı tarafından desteklenir 
61 inç - 120 inç

Oturma odası

4K PRO-UHD lazer 
projeksiyonlu TV EH-LS500 
Android TV™ cihazı tarafından desteklenir 
65 inç - 130 inç 

Oturma Odası

Ev eğlencesi deneyiminizi, sürükleyici ekrana 
uyacak şekilde çarpıcı 3D surround ses sağlayan 
Yamaha'nın benzersiz ve güçlü DSP işleme 
teknolojisi AudioEngineTM özelliğine sahip birinci 
sınıf ses ile daha iyi hale getirin.



Her şeyi Android TV'de yapın. 
400.000'den fazla* filme ve 
programa erişin, fotoğraf 
yayınlayın, müzik dinleyin 
ve daha fazlasını yapın.

Google, Android, Google Play, YouTube ve diğer markalar, Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Akıllı 
projeksiyon

EpiqVision Ultra
EH-LS500W | Android TV™ cihazı 
EH-LS500B | Android TV™ cihazı

EH-TW5700 | Android TV™ cihazı
EH-TW5820 | Android TV™ cihazı



Hey Google

EpiqVision Ultra
EH-LS300B | Android TV™ cihazı
EH-LS300W | Android TV™ cihazı
ses: YAMAHA

EpiqVision Mini  
EF-12 | Android TV™ cihazı
ses: YAMAHA

Sevdiğiniz eğlenceye giden daha hızlı bir yol. Program arayın, öneriler alın, hatta projeksiyon 
cihazınızı sesinizle artık daha hızlı kontrol edin. Büyük ekranınız için Google'dan biraz yardım 
isteyin.

Chromecast built-in, en sevdiğiniz 
eğlence medyasını telefonunuzdan, 
tabletinizden veya dizüstü 
bilgisayarınızdan doğrudan 
projeksiyon cihazınıza aktarmaya 
olanak tanıyan bir platformdur. 
Projeksiyon cihazınızı zaten bildiğiniz 
uygulamalarla iPhone®, iPad®, 
Android telefon veya tabletinizden, 
Mac® veya Windows® dizüstü 
bilgisayardan veya Chromebook'tan 
kolayca kontrol edin.



EpiqVision Ultra
EH-LS500W 
EH-LS500B

EH-LS500 ürün yelpazesiyle en dar yerlerde 
bile ev sineması projeksiyonunun esnek 
kullanımının tadını çıkarın.
Bu ultra kısa mesafeli 4K PRO-UHD5 
lazer projeksiyon cihazları, duvara yakın 
yerleştirildiğinde 130 inçe kadar bir görüntü 
alanı oluşturabilir.

Ev eğlencesinde 
stilin tadını 
çıkarın
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Şık siyah EH-LS500B veya 
kırık beyaz EH-LS500W 
arasından tarzınızı seçin. 

Temel özellikler
– Android TV™ cihazı (Dahil) 
– 4K PRO-UHD5, HDR desteği ile
– 4.000 lümenle yüksek kaliteli canlı görüntüler
–  2.500.000:1’e kadar kontrast oranıyla koyu 

siyahlar

– 130 inçe kadar ekran boyutu
– Dahili 10 W stereo hoparlör
– Cihazdan akış yayını uyumluluğu
–  Uzun ömürlü lazer ışık kaynağı, 10 yıla 

kadar eğlence sunar4



Modern tasarım
Ekranda esnek kullanım
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sound by

EpiqVision Ultra
EH-LS300B
EH-LS300W
Stilden ödün vermeden evinizde daha 
büyük ve heyecan verici eğlencenin önünü 
açın. 

EH-LS300 ultra yakın mesafeli projeksiyon 
cihazı serisi, YAMAHA'nın sesi ve Android 
TV ile birlikte gelir; böylece doğrudan 
cihazdan gösterim yapabilir ve eğlenceyi 
telefonunuzdan, akıllı ve esnek bir ekran 
çözümüne aktarabilirsiniz. Bu güçlü 
projeksiyon cihazı, aydınlık odalarda bile 
canlı, gerçeğe yakın görüntüler sunar. 

Temel özellikler
– Android TV™ cihazı (Dahil)
– Ses: YAMAHA
– Full HD
–  3.600 lümenle yüksek kaliteli canlı görüntüler
– 2.500.000:1’e kadar kontrast oranıyla koyu siyahlar
–  Akıllı Bluetooth cihazına YAMAHA hoparlör bağlantısı
–  120 inçe kadar ekran boyutu
–  Optimize edilmiş renk modu dahildir
–  Uzun ömürlü lazer ışık kaynağı, 10 yıla kadar eğlence 

sunar 4



Mini - Lazer 
projeksiyonlu TV
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EpiqVision Mini  
EF-11
EF-12
EF-11 ve EF-12, mini lazer 
projeksiyonlu TV serisini tamamlar.  
Bu şık ancak uygun fiyatlı projektörler 
kompakttır, hafiftir ve odadan odaya 
kolayca taşınabilir. 

3LCD teknolojisi ile doğal gün ışığında 
bile görüntüler daha canlı ve parlak 
görünür; akıllı özelliklere sahip bu 
projeksiyon cihazları, sanal olarak 
bağlantılı bir ev için mükemmel 
çözümdür. 

Temel özellikler
– Full HD
– Herhangi bir yüzeye yansıtın
– 150 inçe kadar ekran boyutu
– Yerleşik Miracast (Yalnızca EF-11) 
–  Uzun ömürlü lazer ışık kaynağı, 10 yıla kadar eğlence 

sunar4

Temel özellikler (EF-12'ye ek olarak)
– Android TV™ cihazı (Dahil)
– Ses: YAMAHA
– Akıllı Bluetooth cihazına YAMAHA hoparlör bağlantısı
– Ücretsiz bakır detaylandırma seçeneği



Projeksiyon cihazınızı bir güç 
kaynağına bağlayın.

Fişe takın

Güç düğmesini kullanarak 
projeksiyon cihazını açın.

Açın

Kullanımı, görülmemiş 
derecede kolay
Genel kanı, projeksiyon cihazını 
kurmanın zor olduğudur ancak ev 
projeksiyon cihazı deneyiminize 
başlamak, sandığınızdan çok 
daha kolay. 



Cihazınızı HDMI girişine 
bağlayın.*

Bağlantı kurun

Hepsi bu! Artık ev projeksiyon 
cihazı deneyiminizin tadını 
çıkarmaya hazırsınız.

Oynatın

*Akışlı medya cihazı, DVD oynatıcı, Blu-ray oynatıcı, set üstü kutu, oyun konsolları ve dizüstü bilgisayarlar



Her değişimi ve 
dönüşü hissedin



Temel özellikler
– Android TV™ cihazı (Dahil) 
– Full HD 2D ve 3D
–  2.700 lümenle yüksek kaliteli resimler ve 

parlak, canlı görüntüler
–   Koyu siyahlar ve koyu gama yükselmesi için 

70.000:1'e kadar yüksek kontrast oranı
–  332 inçe kadar ekran boyutu
–  Eşsiz oyun zenginleştirme özellikleri
–  Yatay ve dikey trapezoid düzeltme
–  Ayrıntı Zenginleştirme ve kare 

enterpolasyonu
–  Bluetooth ses SCMS-T uyumlu 
–  Uzun ömürlü lamba ışık kaynağıyla 11 yıl 

boyunca eğlencenin tadını çıkarın6

EH-TW5700
EH-TW5820
Full HD'den 3D'ye,  
EH-TW5000 serisi oturma 
odanızda büyük ekranın ve en üst 
düzey oyun deneyiminin keyfini 
çıkarmanız için Android TV de 
dahil olmak üzere ihtiyacınız olan 
tüm teknolojiye sahiptir.

Kolay kurulum, keskin resimler, 
canlı renkler ve akıcı hareket, 
bu ekranı spor ve filmlerden 
oyun oynamaya kadar tüm ev 
eğlenceniz için ideal hale getirir.





®

Gerçeğe Yakın Görüntüler

Epson Projeksiyon Cihazları, benzer 1 çipli DLP® 
projeksiyon cihazlarından7 3 kata kadar Daha Parlak 
Renklere sahiptir. 3LCD teknolojisi, aynı derecede 
yüksek Beyaz ve Renkli Işık Çıkışı üreterek son derece 
parlak ve renkli görüntüler oluşturur. Gökkuşağı efekti, 
renkli çarklar veya beyaz bölümler olmadan görüntüler 
daha parlak ve daha gerçekçidir.

Ayrıntıları kaçırmayın

4K PRO-UHD5 sadece çözünürlükle ilgili bir özellik 
değildir. Renk ve beyaz parlaklığı, kontrast, HDR10, renk 
işleme ve 4K içeriğin alınması, işlenmesi ve yansıtılması 
gibi görüntü performansını etkileyen tüm faktörleri 
içermektedir. Sonuç olarak görüntüler gerçeğe daha 
uygundur ve Full HD çözünürlüğü aşar.

HDR

High Dynamic Range (HDR), görüntülere derinlik katar 
ve daha önce görünmeyen detayları görmenizi sağlar. 
HDR renkleri zenginleştirerek görüntülerin hem daha 
doğal hem daha yoğun olmasını ve en önemlisi de 
izleyiciyi daha çok içine çekmesini sağlıyor.

Çarpıcı görüntü kalitesi



Ayrıntıları kaçırmayın

4K PRO-UHD5 gelişmiş Epson teknolojilerini, yerel 4K 
içeriğini kabul etme ve Full HD çözünürlüğü aşan 4K 
dışı içeriği ölçeklendirme özelliğiyle birleştirerek parlak, 
şaşırtıcı netlikte ve gerçeğine yakın görüntü sunar.

®

EH-TW7000 
EH-TW7100
4K PRO-UHD5 sayesinde 
kendinizi oyunlara, filmlere 
ve kesintisiz dizi eğlencesine 
bırakın.

İki HDMI bağlantı noktası 
ve Bluetooth ses ile akış 
yayını ve benzeri cihazlara 
bağlantılar kolayca yapılır.

Bu ürünlerde 3LCD 
teknolojimizden canlı renkler, 
net gölgeler ve 100.000:1'e 
kadar çıkan çarpıcı bir 
dinamik kontrast oranı elde 
edersiniz.

4K PRO-UHD ile tam 
bir sinema deneyimi

Temel özellikler
– 4K PRO-UHD5, HDR desteği ile
– 3.000 lümenle yüksek kaliteli canlı görüntüler
– 100.000:1’e kadar kontrast oranıyla koyu siyahlar
– 500 inçe kadar ekran boyutu
– Dahili 10 W stereo hoparlör (yalnızca EH-TW7100)

– Akış cihazı uyumluluğu
–  Bluetooth ses SCMS-T uyumlu 
–  Uzun ömürlü lamba ışık kaynağı, 7 yıla 

kadar eğlence sunar6



EH-TW9400
EH-TW9400W
EH-TW9400 kendilerini tamamen içine 
çeken ev eğlencesi isteyenler için ev 
sineması projeksiyon cihazıdır. Büyük 
ölçekli (300 inçe kadar) projeksiyon 
cihazı, 4K PRO-UHD5, 2.600 lümen 
ekran ve olağanüstü renkler için son 
derece yüksek kontrast oranlarıyla 
mükemmel görüntü sunar.
Buna kare enterpolasyonunu ve parazit 
giderme teknolojisini de eklerseniz, 
filmleri sadece seyretmez, onları 
yaşarsınız.

Temel özellikler (EH-TW7400'ye ek olarak)
– 10 bit 60 Hz HDR'yi destekler
– 2.600 lümenle yüksek kaliteli canlı görüntüler
– 1.200.000:1’e kadar kontrast oranıyla koyu siyahlar
–  ISF onaylı renk yönetimi
– Kablosuz HD (Yalnızca EH-TW9400W)9

EH-TW7400
EH-TW7400 gerçek ev sineması 
deneyimini evinize getirir. 4K PRO-
UHD5 görüntü dokusunun netliğinde ve 
çözünürlükte size yeni bir düzey sunar. 
Kare enterpolasyonu, keskin görüntülerle 
en hızlı aksiyonda bile tek bir anı dahi 
kaçırmamanızı sağlar.

Temel özellikler
– 4K PRO-UHD5, HDR desteği ile8

– 2.400 lümenle yüksek kaliteli canlı görüntüler
– 200.000:1’e kadar kontrast oranıyla koyu siyahlar
– 300 inçe kadar ekran boyutu
– Ayrıntı zenginleştirme ve kare enterpolasyonu
– Elektrikli Yatay/Dikey lens kaydırmayla kolay kurulum
–  2D ve 3D olarak süper çözünürlük
–  Uzun ömürlü lamba ışık kaynağı, 7 yıla kadar eğlence 

sunar6



Evde büyük ekran 
deneyiminin tadını 
çıkarın 



EH-TW740 
EH-TW750
EH-TW740 ve EH-TW750 film oynatma, 
gündelik oyun oynama ve daha fazlası 
için idealdir. Bu Full HD projeksiyon 
cihazları bir dizi temel özellikle 
donatılmıştır. Kolay kurulumu ve basit 
şekilde taşınabilmesi sayesinde, tüm 
ailenin keyif alması için mükemmeldir.

Temel özellikler
– Full HD
– 3.500 lümene kadar net ve parlak görüntü
– 16.000:1’e kadar kontrast oranıyla koyu siyahlar
– 386 inçe kadar ekran boyutu
–  Otomatik trapezoid görüntü düzeltme
–  Yerleşik Miracast (Yalnızca EH-TW750) 
–  Uzun ömürlü lamba ışık kaynağı, 18 yıla kadar eğlence 

sunar6

EB-FH06
Evde veya ofiste süper büyük içerik için 
mükemmel olan EB-FH06, kolay kurulum için 
tasarlanmıştır. Uzun ömürlü lamba ışık kaynağı, 
18 yıla kadar eğlence sunar6. Full HD ve 3LCD 
teknolojisi ile birlikte 3.500 lümen, net ve parlak 
bir görüntü sağlar. 

Temel özellikler
– Full HD
–  3.500 lümene kadar net ve parlak görüntü
–  16.000:1’e kadar kontrast oranıyla koyu siyahlar
– 332 inçe kadar ekran boyutu
–  Otomatik trapezoid görüntü düzeltme 
–  Uzun ömürlü lamba ışık kaynağı, 18 yıla kadar 

eğlence sunar6



Projeksiyon cihazı kılavuzu

Ev eğlencesi (film, spor ve kutu setleri)

Gündelik oyun oynama

4K PRO-UHD ev sineması

Tüm projeksiyon cihazlarımız çok amaçlı olmakla birlikte, aşağıdaki etkinliklerde en iyi 
izleme için belirtilen modelleri öneririz.

EH-TW7100
EH-TW7000

EH-TW7400 EH-TW9400
EH-TW9400W

EH-LS500B
EH-LS500W

4K PRO-UHD ile oyun

EH-TW9400 
EH-TW9400W 

EH-TW7000
EH-TW7100

EH-TW5700
EH-TW5820

EH-TW740 
EH-TW750

EF-11
EF-12

EH-TW7000
EH-TW7100

EH-TW5700 
EH-TW5820

EH-TW740 
EH-TW750

EB-FH06



Lazer projeksiyonlu TV - EpiqVision Ultra

EH-LS500B 
EH-LS500W

EH-LS300B
EH-LS300W

Lazer projeksiyonlu TV - EpiqVision Mini
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Hey Google

Epson'dan daha parlak ve canlı projeksiyon

GENİŞ
RENK YELPAZESİ
Epson Projeksiyonlar ile11

PARLAK
RENKLER,
Epson Projektörleri ile

kkkaatttaa
7sound by

Android TV™
Google, Android, Google Play, YouTube ve diğer markalar, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
1 Belirli içerik sağlayıcılar için abonelik gerekebilir.
2  Google Arama işlevi dünya genelinde mevcuttur. Google Arama işlevi Google Home içeren Akıllı çözüm ile iletişim kuramaz. Google Asistan, belirli 

dillerde ve ülkelerde mevcut değildir.
3  Yayınlar yalnızca belirli hizmetler için optimize edilmiştir. Yayın akışı kalitesi, diğer içerikler için değişiklik gösterebilmektedir. Desteklenen işletim 

sistemleri ve cihazlar: Android 2.3 ve üstü, iOS® 7 ve üstü, Windows® 7 ve üstü, Mac OS® 7 ve üstü ve Chrome OS (sürüm 38 veya üstü).
4 Projeksiyon cihazı Eko modunda iken her gün beş saat içerik izlemeyi temel alır.
5 4K Yükseltme Teknolojisi her pikseli çapraz olarak kaydırarak Full HD çözünürlük kalitesini ikiye katlar. 3D Modunda çözünürlük Full HD'dir.
6 Her gün ortalama 1 saat 45 dakika film izlemeyi ve Eko modunda lamba ayarını temel alır.
7  En parlak modda renk parlaklığı (renkli ışık çıkışı), IDMS 15.4'e uygun olarak bir üçüncü taraf laboratuvar tarafından ölçülmüştür. Renk parlaklığı, 

kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. En çok satan Epson 3LCD projeksiyon cihazları, Mayıs 2017 ila Nisan 2018 arası NPD verilerine göre en 
çok satan 1 çipli DLP projeksiyon cihazlarıyla karşılaştırılmıştır. Daha fazla bilgi için lütfen www.epson.com.tr/CLO adresini ziyaret edin

8 EH-TW7400, 10 bit 60 Hz HDR'yi desteklemez.
9 Yalnızca WH-TW9400W'de Kablosuz LAN Ünitesi ile
10  2001 - 2019 arası, 500-lümen ve üzeri, ekransız TV'ler hariç, Futuresource Consulting – Üç Aylık Projeksiyon Cihazı Pazarı Bilgileri – Worldwide 

Analyzer CY20Q1. 
11  8 Uzam hacmi, üçüncü şahıs bir laboratuvar tarafından CIE L*a*b* koordinat uzayında 3D olarak en parlak modda ölçülmüştür. En çok satan 

Epson 3LCD projeksiyon cihazları, Mayıs 2017 ila Nisan 2018 arasındaki NPD satış verilerine göre, en çok satan 1 çipli DLP projeksiyon cihazlarıyla 
karşılaştırılmıştır.
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Epson Erişim Hattı
Telefon:  +90 212 988 17 82 

+90 212 900 89 41 
bilgi@epsonerisim.com

www.epson.com.tr/contactus

Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi’nin veya ilgili sahiplerinin malıdır. 
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Epson-Turkiye
@epson_turkiye
Epson Türkiye

https://www.facebook.com/Epson-Turkiye-118910134814910/
www.instagram.com/turkiyeepson
www.instagram.com/turkiyeepson
https://www.linkedin.com/company/epson-Türkiye/ 



