
Alles wat u nodig hebt om thuis films op groot
scherm te bekijken



Alles wat u nodig hebt voor een
adembenemend spektakel
Alles staat klaar! Epson nodigt u, uw
gezin en vrienden uit om te genieten
van een fantastisch beeld en geluid.
Sluit uw Epson EMP-TWD1 eenvoudig
aan op de voeding, plaats de
gewenste dvd en bekijk films in het
formaat waarvoor ze zijn gemaakt –
op het grote scherm. 

Bioscoopkwaliteit 
Met de 1.200 ANSI lumen die 
wordt behaald dankzij de Epson
Cinema Filter-technologie, biedt 
de Epson EMP-TWD1 heldere,
natuurlijke kleurenbeelden die 
scherp en duidelijk blijven in talloze
verlichtingsomstandigheden. Met 
vier vooraf ingestelde kleurenmodi
worden de helderheid en het 
contrast aangepast om steeds 
de beste beeldkwaliteit te bieden. 

Groot scherm, kleine ruimte
U hebt geen grote ruimte meer 
nodig om op een groot scherm te
kunnen projecteren. U kunt een
adembenemend beeld van 60 inch
projecteren op slechts 1,5 m afstand
van het scherm. Dankzij de horizontale
en verticale lens-shift en keystone-
correctie kunt u uw projector ook
schuin plaatsen en wordt het beeld
automatisch uitgelijnd.

Geniet van prachtige Epson-beelden met de
ingebouwde dvd-speler en geluidskwaliteit van 
JVC. Met de Epson EMP-TWD1 beschikt u over 
alles wat u nodig hebt om films en tv te kijken,
games te spelen en muziek te beluisteren.

Twee ingebouwde 10 W
luidsprekers van JVC voor een
verbluffende geluidskwaliteit

Hoogwaardige dvd-speler
met de kracht van JVC voor
al uw films en muziek
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De Epson EMP-TWD1 –
gebruiksvriendelijk en 
kijkplezier van topkwaliteit

• Compacte, stijlvolle oplossing voor 
home entertainment – projector, dvd-
speler en surround sound

• Uitzonderlijke beeldkwaliteit dankzij 
de exclusieve Epson Cinema Filter 

• Produceer nauwkeurige, natuurlijke
beelden dankzij de 3LCD-technologie

• Adembenemende beeldkwaliteit in alle
lichtomstandigheden en een keuze uit
4 kleurenmodi

• Ware bioscoopervaring met een 16:9-
beeldverhouding en 854 x 480 pixels

Films en nog veel meer
U sluit de Epson EMP-TWD1
eenvoudig aan op uw gameconsole 
of digitale camera. Stel u voor dat 
u uw vrienden kunt uitdagen voor 
de nieuwste videogame op een 
groot scherm of een verbluffende
diavoorstelling met uw vakantiefoto's
kunt presenteren. Bovendien kunt 
u met de JVC-geluidstechnologie 
zelfs cd's en mp3's beluisteren en
meezingen met uw favoriete liedjes.

Films kijken waar u maar wilt
De Epson EMP-TWD1 is zo compact
en snel in opzet dat u hem eenvoudig
kunt loskoppelen en op een andere
plaats gebruiken. Of als u echt indruk
wilt maken op uw vrienden, brengt u
niet alleen de nieuwste film mee, maar
ook uw eigen thuisbioscoop, zodat
iedereen kan meegenieten.

Horizontale en 
verticale lens-shift

Aansluitbaar op uw tv, videorecorder,
digitale camera en gameconsole



EPSON® is een geregistreerd handelsmerk van SEIKO EPSON® Corporation. Alle overige product- en
bedrijfsnamen die in dit document worden vermeld, worden uitsluitend gebruikt voor identificatiedoeleinden
en zijn mogelijk handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van de respectieve eigenaars. Afgezien
van fouten en weglatingen kunnen alle specificaties zonder kennisgeving worden gewijzigd.E
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Model Epson EMP-TWD1

Projectiesysteem RGB vloeikristal sluiter projectiesysteem

Projectiemethode Vooraan

LCD-scherm

Projectielens
Zoomverhouding: 1 - 1,5; Lenskap: ja

Lamp
3.000 uur (Kleurenmodus: Bioscoop-zwart)

Afmeting scherm 

(projectieafstand) 30 tot 300 inch (0,73 tot 7,75 m) (groothoek: 16:9-beeld) 

30 tot 300 inch (1,11 tot 11,37 m) (tele: 16:9-beeld) 

Bereik lens-shift
Horizontaal: 25% max. (naar links en rechts)

Helderheid
Modus voor hoge helderheid

Modus voor lage helderheid

Contrast
Helderheids-uniformiteit 90%

Kleurenreproductie Full colour (16,77 miljoen kleuren)

Videokwaliteit

Geluidsuitgang
Subwoofer 15 W (optie)

Kwaliteit audioversterker
Dynamisch bereik Meer dan 70 dB

Totale harmonische vervorming Minder dan 0,5%

Functie Mute, beeld aan / uit, onderbreking

Kleurenmodus Dynamisch, Woonkamer, Bioscoop, Bioscoop-zwart

Infraroodontvanger 

afstandsbediening Vooraan/achteraan: 7 m,

positie / afstand / Rechts / links: -30 tot +30 graden, 

richting Boven / onder: -15 tot +15 graden

Aanpassingsfuncties

Video-ingang/uitgang
Beeldkwaliteit

Ingangssignaal

Videonorm

Videosignaal

Audiosignaal 2,0 mVrms / 47 k-ohm

Ingangsklem

Video

Audio

Uitgangssignaal

Analoge audio

Digitale audio -21 dBm  -15 dBm

Uitgangsklem

Analoge audio

Digitale audio Optische SC-aansluiting

Dvd-eenheid
Laden Lade

Media

Audio-indeling DTS, Dolby 5.1

Functie

Bedrijfstemperatuur 5 tot 35 °C <41 tot 95 °F> (vochtigheid van 20% - 80%)

Opwarmtijd Ongeveer 8 seconden (beeld aan)

Afkoeltijd Ongeveer 9 seconden

Voeding 100 - 240 V wisselstroom ± 10%, 50/60 Hz

Stroomverbruik
230 V bereik Lamp aan: 220 W; Lamp uit: 70 W; Stand-by: 9 W

Afmetingen
Zonder voet (DxBxH) 310 x 340 x 180 mm

Maximale afmetingen (DxBxH) 310 x 340 x 200 mm

Gewicht Ongeveer 7,0 kg (15,4 lbs)

Ventilatorgeluid

Modus voor lage helderheid 28 dB

Menutaal dvd-speler

Menutaal projector

Dvd-regio

Meegeleverde accessoires

Optionele accessoires

Garantie
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Voedingskabel: 3 m witte kabel; Afstandsbediening: met lichtgevende knoppen; Batterij: mangaan, type AA x 2; Set gebruikershandleidingen: meegeleverd

Reservelamp: ELPLP33; Luchtfilterset: ELPAF09 (1 vel x 1 eenheid = 1 vel); Subwoofer met stroomvoorziening: ELPSP01

Bestemming: West-Europa
Duits, Engels, Frans, Spaans, (Engels / Frans / Italiaans / Spaans) voor Italië 

Duits, Engels, Frans, Spaans, (Engels / Frans / Italiaans / Spaans) voor Italië 

Ladevergrendeling, sluimertimer, automatische stand-by. Dimschakelaar (2 stappen, aan/uit/automatisch)

Koptelefoon: 11 mW / 32 ohm (16 ohm - 1 k-ohm beschikbaar), Subwoofer: 650 mVrms / 10 k-ohm

Koptelefoon: stereocontactbus (3,5 mm) x 1 / Subwoofer: RCA x 1

DVD-video, DVD-R/-RW (video-indeling), Video-cd, Super Video-cd, 

Audio-cd, MP3 (CD-R/RW), WMA (CD-R/RW), JPEG (CD-R/RW)

NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM

Samengestelde video (1,0 V p-p / sync.negatief, 75 ohm) / S-video (licht 0,714 V p-p, chrominantie 0,286 V p-p, 75 ohm)

Samengestelde video: RCA (geel) x 1; S-video: Mini DIN

RCA (wit/rood) x 1 (voor samengestelde video en S-video)

Projector/afstandsbediening: keystone / helderheid / contrast / tint / saturatie / geluid / ingangssignaal; 

Kantelhoek: 0 graden; Keystone-correctie: verticaal -15 tot +15 graden (zoom: tele);

Bioscoopfilter: automatisch geregeld met kleurenmodus AAN: Bioscoop / Bioscoop-zwart, UIT: Woonkamer / Dynamisch.

NTSC: 480 lijnen, PAL: 480 lijnen (afhankelijk van de waarneming van het Multi Burst-patroon)

1.000:1 (Kleurenmodus: Dynamisch; Zoom: tele; Lens-shift: volledig) 

Directe progressieve en interlace-progressieve conversie 

(3-2 filmdetectie, bewegingsdetectie, alleen voor interne dvd-speler)

DD-stereoluidsprekers (Direct Drive) (10 W x 2 / 4 ) 

Specificatie van hoofdonderdelen

Type: handmatige zoom / handmatige focus; F nummer: 1,7 - 2,1; Brandpuntsafstand: 13,7 - 20,5 mm; 

Grootte: panel met breedte van 0,55 inch en met MLA; Displaymethode: polysilicium TFT actief rooster; 

Aantal beeldelementen: 409.920 punten (854 x 480) x 3; Native resolutie: 480p; Beeldverhouding: 16:9; 

Pixelschikking: lijnen; Vernieuwingsfrequentie: 50 Hz - 60 Hz; 

Type: 135 W UHE (E-TORL); Levensduur: 2.000 uur (Kleurenmodus: Dynamisch, Woonkamer, Bioscoop),

Verticaal: 50% max. (naar boven), 50% max. (naar beneden)

1.200 ANSI lumen (Kleurenmodus: Dynamisch, Zoom: groothoek; Lens-shift: centraal)

350 ANSI lumen (Kleurenmodus: Bioscoop-zwart, Zoom: groothoek; Lens-shift: centraal)

EPSON Deutschland GmbH - Vestiging België
Belgicastraat 4 - Keiberg
B-1930 Zaventem
Infoline: 070/350120* 
* (0.1735 €/min.)
www.epson.be

EPSON Deutschland GmbH - Vestiging Benelux
Entrada 701
NL-1096 EJ Amsterdam
Infoline: 0900-5050808* 
* (0.05 €/oproep + 0.15 €/min.)
www.epson.nl




