
Tudo o que necessita para apreciar um bom filme em casa



Tudo o que necessita para um
grande espectáculo
Acabaram-se os fios! Só você, 
os seus familiares e amigos e o
espectacular som e imagem Epson.
Basta ligar o Epson EMP-TWD1 à
corrente, inserir o DVD e ver o filme
como deve ser – num grande ecrã. 

Qualidade cinematográfica
Com 1200 lúmens ANSI, desenvolvido
com a Tecnologia Epson Cinema 
Filter, o projector Epson EMP-TWD1
apresenta imagens nítidas, de cores
naturais que mantêm a nitidez em
variadas condições de iluminação.
Quatro modos de cor predefinidos
ajustam automaticamente o nível de
luminosidade e contraste, de modo a
garantir a melhor qualidade de imagem. 

Ecrã grande, espaço pequeno
Não necessita de uma sala grande
para projectar um grande ecrã. É
possível criar uma excelente imagem
de 60" a apenas 1,5 metros do ecrã. 
O deslocamento vertical e horizontal da
lente e a correcção keystone permitem
descentrar o projector, mantendo-se o
alinhamento da imagem.

Aprecie as magníficas imagens Epson com a
qualidade de DVD e som JVC. O projector Epson
EMP-TWD1 é tudo o que necessita para ver filmes,
televisão, jogar jogos e ouvir música.

Dois altifalantes JVC de 
10W integrados para uma
espantosa qualidade de som 

Leitor de DVD de alta
qualidade da JVC, para 
filmes ou música
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O Epson EMP-TWD1 – utilização fácil,
visualização de qualidade

• Solução compacta e elegante de
entretenimento em casa – projector, 
DVD e som surround

• Excepcional qualidade de imagem,
graças ao filtro exclusivo Epson 
Cinema Filter 

• Imagens nítidas e naturais graças à
tecnologia 3LCD

• Qualidade insuperável da imagem 
sob quaisquer condições de iluminação
com 1200 lúmens ANSI e opção de
4 modos de cor

• Sensação de verdadeira resolução
cinematográfica 16/9 – 854 e 480 pixels

Filmes e muito mais
É possível ligar a Epson EMP-TWD1 à
consola de jogos ou à câmara digital.
Imagine-se a jogar a última novidade
em jogos num grande ecrã ou a
apreciar a qualidade das suas
fotografias de férias. Até pode ouvir 
CD e MP3 e cantar as suas canções
favoritas com a tecnologia de som JVC.

Leve os filmes consigo
O Epson EMP-TWD1 é tão compacto
e fácil de configurar, que pode
simplesmente desligá-lo e levá-lo para
outra sala. Ou se quiser realmente
impressionar os seus amigos, não 
se limite a levar o filme mais recente;
leve o seu próprio sistema de Home
Cinema para o apreciar.

Deslocamento da lente
horizontal e vertical

Pode ser ligado ao televisor, câmara 
de vídeo digital e consola de jogos



EPSON® é uma marca registada da SEIKO EPSON Corporation. Todas as restantes denominações de
produtos e nomes de empresas aqui referidos, são-no apenas para fins de identificação e podem ser
marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos detentores. Com excepção de erros e omissões,
todas as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.E
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Epson Portugal - Informática, S.A.
Telefone: 213 035 400
Pré Venda: 707 222 111
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Apoio a clientes: 707 222 000
9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00 (dias úteis)




