Dicas de presentes Epson para o Dia dos Pais
Projetores com imagem em alta definição que levam a experiência do cinema para
dentro de casa
Este Dia dosPais não será como os outros, mas isso não significa que será menos divertido. A
Epson, líder em impressão e imagem digital, oferece projetores portáteis de alta resolução para
garantir o entretenimento de toda a família. Os equipamentos EF-100, com tecnologia laser e
PowerLite U42+, com imagem full HD, projetam filmes, séries e programas de TV em uma tela
grande de até 150 polegadas.
Os avanços dos aplicativos de streaming, aumentaram as possibilidades de entretenimento em
casa. Hoje existem uma grande variedade de séries e filmes que podem ser assistidos em
diversos aparelhos. O mundo dos games também não fica atrás, com jogos online e consoles
cada vez mais modernos e conectados. Para tornar essas experiências mais imersivas, e
aumentar a sensação de estar dentro dos jogos, a Epson apresenta algumas opções de
projetores capazes de projetar imagens vibrantes, através de computadores e consoles.

“Temos um portfólio completo de soluções de projeção para atender todos os perfis de
consumidores. Buscamos proporcionar as melhores experiências de entretenimento aos
clientes e a sensação de estar em uma sala de cinema sem precisar sair de casa”, disse Gerlinde
Lesk, Gerente de Produto da Epson.

Disponível nas cores preto (EF-100B) e branco (EF -100W), o EF-100 é o mais recente lançamento
da Epson e único da categoria com tecnologia laser, que permite até 20.000 horas de projeção
ininterruptas reproduzindo até 1 bilhão de cores com alto contraste. Seu design compacto e
elegante combina com qualquer ambiente, além de se encaixar perfeitamente em qualquer
decoração. Com ele é possível projetar em diferentes posições, seja na parede ou até mesmo no
teto, possibilitando assistir a vídeos e filmes, deitado em sua cama ou sofá. Este projetor conta,
também, com tecnologia de projeção inteligente, que corrige rapidamente a nitidez e a posição
da imagem. Possui resolução WXGA (1280 x 800) e brilho de 2.000 lúmens em cores e 2.000 em
branco em uma tela de até 150 polegadas.
Já o projetor PowerLite U42+ possui resolução nativa Full HD (1920 x 1200) no formato

widescreen para projeções de vídeos e imagens com uma qualidade de imagem

superior. Com 3.600 lúmens em cores e 3.600 lúmens em branco, é ideal
para ser utilizado em ambientes internos, como casas, apartamentos ou escritórios.
Versátil, possui 2 entradas HDMI e conexão wireless, que permite projetar
apresentações a partir de dispositivos móveis e computadores.
Vantagens dos vídeo-projetores:
Cores brilhantes: Com os equipamentos Epson EF-100 e PowerLite U42+, de 2.000 e
3600 lúmens respectivamente, é possível assistir filmes e jogar games com alta
definição, garantindo todos os detalhes dos gráficos dos jogos com as diferentes
texturas, como se os jogadores estivessem dentro dos cenários. Sua alta luminosidade
permite que você jogue até mesmo com as cortinas ou persianas abertas. Com a
tecnologia 3 LCD, os projetores também oferecem um menor gasto de energia e cores
até 3 vezes mais brilhantes do que os dispositivos tradicionais
Projeção em qualquer lugar: O projetor portátil EF-100 é compacto e fácil de instalar,
permitindo que o usuário escolha quando e onde colocá-lo sem dificuldade, e ainda
possui alto-falantes integrados, para manter a qualidade do som, em qualquer ambiente
de sua casa.

Sobre a Epson
A Epson é líder mundial em tecnologia, dedicada a se tornar uma empresa indispensável para a sociedade,
conectando pessoas, coisas e informações com suas tecnologias eficientes, compactas e de alta precisão. A empresa
tem como objetivo impulsionar as inovações e exceder as expectativas dos clientes no campo da impressão de injeção
de tinta, comunicações visuais, dispositivos móveis e robótica. A Epson orgulha-se de suas contribuições para
conquistar uma sociedade sustentável e de seus esforços constantes para atingir os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável das Nações Unidas. Liderado pela Seiko Epson Corporation, com sede no Japão, o Grupo Epson gera
vendas anuais mundiais de valor superior a JPY 1 trilhão. global.epson.com/
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