
EH-TW9400W
FICHA DE PRODUTO

Desfrute de aventuras cinemáticas em casa com este projetor 4K 
PRO-UHD1 compatível com HDR e com transmissor WiHD 4K, óticas 
motorizadas e tecnologia 3LCD.

Os amantes do cinema podem passar mais tempo a desfrutar de incríveis imagens e 
menos tempo preocupados com cabos graças ao transmissor 4K WiHD deste projetor 
4K PRO-UHD1. Inclui inúmeras funcionalidades para assegurar um excelente ecrã com 
uma elevada relação de contraste dinâmico de 1.200.000:1, tecnologia de melhoramento 
4K, tecnologia 3LCD, Full HD e suporte de HDR e UHD BD. Além disso, as óticas 
motorizadas permitem configurar de forma rápida, precisa e fácil. 

Visualização sem fios
Transmita facilmente conteúdos 4K de alta qualidade para o EH-TW9400W a partir do 
seu smartphone, consola de jogos, leitor Blu-ray e muito mais. Basta ligar via HDMI ao 
transmissor WiHD 4K.

Desfrute da máxima qualidade de imagem
Eleve a experiência cinemática em casa a um novo patamar com este poderoso projetor 
4K PRO-UHD1. A tecnologia 3LCD permite evitar o "efeito de arco-íris" e desfrutar de 
cores vívidas, graças ao White e Colour Light Output igualmente elevados de 2.600 
lumens. O suporte HDR revela ainda mais detalhes e profundidade para produzir cores 
naturais e mais intensas. A vasta gama cromática aumenta a gama de cores realistas. 
Além disso, poderá ver os mais incríveis detalhes nas sombras com a relação de alto 
contraste de 1.200.000:1 que mostra pretos profundos. Mesmo nas cenas de ação mais 
rápidas, a interpolação de fotogramas e o melhoramento de detalhes asseguram um 
movimento nítido e suave.

Configuração fácil e duradoura
Veja um filme por dia em grande ecrã durante os próximos sete anos2 graças à incrível 
longa duração da lâmpada que minimiza as substituições. As óticas motorizadas tornam 
a instalação simples e precisa, incluindo um zoom ótico de 2,1x elétrico, focagem elétrica 
e rotação da lente elétrica de ±96,3% na vertical e ±47,1% na horizontal.

Melhoria dos controlos
Veja facilmente filmes com a proporção certa ao guardar até dez formatos. O projetor 
também é compatível com o software CalMAN e fornece ferramentas de calibração ISF 
profissional.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Projetor sem fios 4K PRO-UHD1

Transmissor WiHD 4K, melhoramento 4K, Full 
HD com suporte de UHD BD e HDR
Ação de rápido movimento suave
Interpolação de fotogramas e melhoramento 
de detalhes

Veja um filme por dia durante 7 anos2

5000 horas de duração da lâmpada no modo 
Eco
Óticas totalmente motorizadas
Zoom, focagem e rotação da lente elétricos
Ampla rotação da lente
±96,3% na vertical e ±47,1% na horizontal



EH-TW9400W

MATERIAL FORNECIDO

Gancho para cabos HDMI
Aparelho principal
Cabo de corrente
Comando à distância com iluminação de 
fundo incl. pilhas
Conjunto do manual do utilizador
Transmissor HD sem fios



ACESSÓRIOS OPCIONAIS

Filtro de Ar - ELPAF39

V13H134A39

ELPLP89

V13H010L89

Instalação no tecto (Branco)- ELPMB22

V12H003B22

Instalação no tecto (Perfil Baixo) - ELPMB30

V12H526040

Extensão para fixação ao tecto (668-918 mm) - ELPFP13

V12H003P13

Extensão para fixação ao tecto (918-1168 mm) - ELPFP14

V12H003P14

Wireless LAN Adapter - ELPAP10

V12H731P01

INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU V11H929040

Código de barras 8715946666327

País de origem China

EH-TW9400W

1.  A tecnologia de melhoramento 4K desloca cada pixel 0,5
pixels na diagonal para duplicar a resolução Full HD. A
resolução é Full HD em Modo 3D
2.  - Baseado num filme de 105 minutos por dia, com a
lâmpada no modo Eco.

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos
detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Epson Ibérica S.A 
Sucursal em Portugal 
Telefone: 213 035 400 
Fax: 213 035 490 
epson@epson.pt 
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000 
Pré Venda: 707 222 111 
9:00 – 18:00 (dias úteis)


