
EF-11
DATASHEET / BROCHURE

Koppla in och spela upp direkt med den här snygga, kompakta och 
bärbara laserprojektorn. Låt dig själv uppslukas av underhållning i 
enorm storlek med inbyggd Miracast. 

EF-11 är kompakt och lätt och enkel att flytta mellan olika rum. Denna kompakta 
laserprojektor, som ingår i nya EpiqVision Mini-sortimentet, projicerar omedelbart och på 
nästan alla ytor. Visa innehåll från en telefon, strömmande enhet, bärbar dator, spelkonsol 
och andra enheter med inbyggd Miracast. Keystone-korrigering gör den snabb och enkel 
att ställa in, och tack vare laserljuskällan kan du bli underhållen i många år.

Elegant minilaserprojektor
EF-11 mäter bara 18 cm längs sin längsta kant och väger endast 1,2 kg. Den kan 
projiceras på nästan vilken yta som helst med eller utan en skärm. Dess elegant rundade 
hörn och minimala knappar gör att du vill låta alla beundra den.

Större är bättre
Skapa en storbildsupplevelse varhelst du vill med en imponerande 150-tums display. Med 
Epsons lika höga nivåer vitt och färgat ljus blir bilderna tydliga, skarpa och innehållet får liv.

Enkel installation
Vi tycker inte att en projektor för hemmabruk bör vara mer komplicerad att använda än en 
TV. Det är anledningen till att denna projektor är lätt och bekymmersfri att använda, med 
funktioner som keystone-korrigering för att placera bilden rätt. Du får även enkel åtkomst 
till all din underhållning via inbyggd Miracast och en HDMI-port för anslutning av DVD-
spelare, spelkonsoler med mera. 

Hållbar lösning
Den hållbara laserljuskällan ger lägre energiförbrukning, och du kommer att kunna njuta av 
underhållning i hemmet i upp till 10 år¹.

Skarpa bilder med hög kvalitet
Denna kraftfulla men prisvärda minilaserprojektor levererar exceptionellt färgrika bilder 
med tydliga detaljer. Dess kontrastförhållande på 2 500 000:1 ger också tydligt 
definierade skuggor och djup svärta. Epsons 3LCD-teknik ger dess projektorer upp till tre 
gånger ljusstarkare färger i förhållande till jämförbara projektorer med en enda krets². 

VIKTIGA FUNKTIONER

Bärbar med snygg design
Kompakt och lätt design, en del av EpiqVision 
Mini-sortimentet
Storbildsupplevelse
Innehållet förstorat till imponerande 150 tum
Hållbar lösning
Avnjut upp till 10 års underhållning¹
Enkel att installera och få åtkomst till 
innehåll
Strömma innehåll med inbyggd Miracast eller 
använd HDMI-porten
Imponerande, skarp bild
Projicera på nästan alla ytor



PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Projection System 3LCD Technology, RGB liquid crystal shutter

LCD Panel 0,62 inch with MLA (D10)

IMAGE

Färgstyrka 1.000 Lumen- 500 Lumen (ekonomi)

Vitstyrka 1.000 Lumen - 500 Lumen (ekonomi)

Upplösning Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9

Kontrastförhållande 2.500.000 : 1

Trapetskorrigering Auto vertical: ± 34 °, Manuell horizontal ± 40 °

Färgåtergivning 16,77 miljoner färger

Högupplöst Full HD

Aspect Ratio 16:9

Ljuskälla Laser

Videoredigering 10 Bitar

OPTIK

Projektionsförhållande 1,00 - 1,00:1

Projektionsstorlek 30 inches - 150 inches

Projektionsavstånd 

vidvinkel/tele

1,33 m ( 60 inch screen

Fokuslängd 13,9 mm

Fokus Manuell

CONNECTIVITY

Anslutningar USB 2.0 Typ A, USB 2.0 Typ B, HDMI 1.4, Miracast, Stereominitele ljudutgång

Epson iProjection App Ej tillämpligt

ADVANCED FEATURES

3D Nej

2D Colour Modes Dynamisk, Naturlig, Bio, Ljusstark bio, Vivid

Funktioner Inbyggd högtalare, Horisontell och vertikal keystone-korrigering, På/av direkt, Ljuskälla med 

lång livslängd, Quick Corner, Bildspegling

ALLMÄNT

Energiförbrukning 102 Watt, 73 Watt (ekonomi), 0,5 Watt (i standby)

Värmeavledning 347 BTU/hour (max)

Mått 175 x 65 x 175 mm (Bredd x Djup x Höjd)

Vikt 1,2 kg

Ljudnivå Normal: 27 dB (A) - Economy: 22 dB (A)

Högtalare 2 Watt

Rumstyp / tillämpning Spel, Hemmabio, Hemmakontor, Hemmafotograf, Bärbar / mindre utrymmen, Samarbetsyta / 

klassrum, Idrott, Strömning, TV- och digitalboxar

Placering Skrivbord, Golv

Färg Bläck

ANNAN

Garanti 60 Månader Inlämning eller 12.000 h

EF-11

LEVERANSOMFATTNING

Snabbstartsguide
Fjärrkontroll inkl. batterier
Strömkabel
Huvudenhet
User guide
Mount plate



LOGISTIKINFORMATION

SKU V11HA23040

Streckkod 8715946689005

Tillverkningsland Filippinerna

EF-11

1.  Baserat på användning under fem timmar varje dag med
projektorn inställd på miljöläge.
2.  Färgljusstyrka (färgat ljus) i ljusaste läge, uppmätt
av ett tredjepartslaboratorium i enlighet med IDMS 15.4.
Färgljusstyrkan varierar beroende på
användningsförhållandena. De mest sålda Epson 3LCD
projektorerna jämfört med de mest sålda DLP-projektorerna
med en enda krets, baserat på försäljningsuppgifter från
NPD för maj 2017 till april 2018. Mer information finns på
www.epson.se/CLO.

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare. 
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige 
Support: +46 8-5051 3701  
level.one@epson.se 
www.epson.se

Finlandsgatan 10 
164 74 Kista 
Öppettider Support: 09.00 – 17.00


