Epson traz para o Brasil projetor portátil com
design exclusivo
Com tecnologia de projeção laser, o EF-100 redefine a experiência de transmissão em
tela grande com projeção em diversos ângulos

Para oferecer a melhor experiência dos streamings em tela grande, a Epson traz para o
Brasil o projetor à laser EF-100. O equipamento possui a exclusiva tecnologia Epson
MicroLaser Array, que produz imagens de até 150” mais brilhantes e com alto contraste.
Uma parede branca serve de superfície de projeção, sem necessidade de uma tela, e
em pouco tempo é possível conectar facilmente seus dispositivos ao seu sistema de
som e desfrutar de uma autêntica experiência de cinema em casa.

O EF-100 chega ao mercado nacional em duas cores: preto (EF-100B) e branco (EF 100W). Seu design compacto e elegante combina com qualquer ambiente, além de se
encaixar perfeitamente em qualquer decoração. É possível projetar em diferentes
posições, seja na parede ou até mesmo no teto, possibilitando assistir aos vídeos e
filmes que quiser, deitado em sua cama ou sofá. Conta com tecnologia de projeção
inteligente, que corrige rapidamente a nitidez e a posição da imagem. Sua resolução HD
e brilho de 2.000 lúmens em cores e 2.000 em branco, o tornam a melhor escolha de
entretenimento a laser onde quer que você esteja.
“O projetor EF-100 é um produto inovador, compacto, versátil e moderno que une as
principais tecnologias de projeção da Epson e que ainda pode ser conectado a
dispositivos com aplicativos de streaming”, disse Gerlinde Lesk, Gerente de Produtos.
“Você pode utilizá-lo no lugar de uma televisão, para projetar imagens de altíssima
qualidade e por até 20.000 horas com fonte de luz laser”, completa.

Esse projetor também possui tecnologia 3LCD de 3 chips, que exibe 100% do sinal de
cores RGB, e alto-falante bass-reflex interno de alta qualidade. O EF-100 se conecta a
qualquer dispositivo por meio de sua entrada HDMI, e assim pode transmitir conteúdos
de aplicativos de streaming. “Com uma tela de 150 polegadas, os clientes podem ter
uma sensação de estar em uma sala de cinema assistindo aos seus filmes favoritos”,
explica Gerlinde Lesk.

Sobre a Epson
A Epson é uma líder global de tecnologia dedicada a tornar-se indispensável para a sociedade ao conectar
pessoas, coisas e informações com suas tecnologias originais, eficientes, compactas e de precisão. A
empresa está focada em impulsionar inovações e exceder as expectativas dos clientes em jato de tinta,
comunicações visuais, wearables e robótica. A Epson orgulha-se de suas contribuições para a realização
de uma sociedade sustentável e seus esforços contínuos para cumprir com os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.
Liderado pela Seiko Epson Corporation e sediado no Japão, o Grupo Epson gera em todo o mundo vendas
anuais de mais de US$ 10 bilhões.
Para mais informações sobre a Epson, visite: https://epson.com.br/. Você também pode se conectar com
a Epson do Brasil no Facebook (facebook.com/EpsonDoBrasil), Twitter (twitter.com/EpsonDoBrasil),
YouTube (youtube.com/EpsonDoBrasil), e Instagram (instagram.com/EpsonDoBrasil).
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