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Mycket projektor för pengarna

VI DIGGAR

Epson EH-TW5300 är kanske ingenting för den kräsna hemmabio
nörden, men som ett första steg in i projektorernas underbara värld
ger den godkänd bild för en godkänd peng.

VI DISSAR

TEST EPSON EH-TW5300

Om man är van vid att se film på en fjuttig tv är
det lätt att tappa hakan när projektorn slås på.
Det spelar egentligen ingen roll hur bra eller
korrekt bilden är så länge den uppfyller vissa
krav. Upplösningen ska till exempel vara bra så
att inte pixlarna blir för stora. Och sen ska ljusstyrkan vara okej så att bilden verkligen syns
även när det inte är helt mörkt i rummet.
Allt det där klarar Epson EH-TW5300 av. Den
har inga ambitioner att fajtas med proffsgrejerna men som en första projektor för film, spel
och sport är den som klippt och skuren.
EH-TW5300 är lätt att komma igång med
Projektorn är liten, smidig och lätt att ta med
sig under armen. Zoom och fokus sitter under
en lucka på projektorns ovansida där vi även
hittar ett reglage för att justera bilden så att
sidorna blir raka. Vill du ha perfekt bild ska du
montera den rakt framför en duk – men det
inte heller fy skam att ställa den på soffbordet
och projicera direkt på den vita vardagsrumsväggen. Projektionsstorleken är 34-332 tum.
På projektorns baksida finns allt vi behöver i
form av hdmi-anslutningar och datoringångar.
Usb-ingången kan användas för att titta på
bilder, men tyvärr går det inte att spela upp
mediafiler direkt i projektorn.
Medelmåttig bildkvalitet
Generellt levererar Epson EH-TW5300 en bra

bild, men liksom många andra projektorer –
både i samma prisklass och i högre prisklasser
– har den svårt med svärtan. Och när det är
mycket ljus i bilden tenderar färgerna se lite
grådaskiga ut.
En fördel med Epsons projektor är att den har
inbyggd bildruteinterpolering som mjukar upp
rörelser och kameraåkningar. Eftersom projektorn använder sig av 3LCD-teknik behöver du
inte heller oroa dig för regnbågseffekter, om du
skulle vara känslig mot sådana.
Lång livslängd på lampan
Någonting som får många projektorspekulanter att backa undan är det här med lampan
och dess begränsade livslängd. Epson skriver
att deras lampa ska hålla i upp till 7500 timmar
i eco-läget, vilket låter väldigt bra i förhållande
till vad vi är vana vid. Garantitiden är dock 3 år
eller 3000 timmar beroende på vilket som
uppnås först.
På tal om eco-läget är det förmodligen det
du kommer att använda för det mesta. Inte för
att du nödvändigtvis vill använda det, utan för
att projektorn låter väldigt mycket i normal
läget (37 decibel mot 27 i eco-läget). Men om
det är tillräckligt nedsläckt och om avståndet
till skärmen inte är för långt så fungerar eco-
läget bra.

Tyst i eco-läge
Lätt att komma igång
Bra pris
Bildruteinterpolering

Ingen lens shift
Låter mycket i normalläget
Medelmåttig svärta
Ingen belysning i fjärrkontrollen

NYCKELFAKTA
Projektionssystem: 3LCD
Stöd för 3D: Ja
3D-glasögon: Tillval
Format: 16:9
Upplösning: 1920 x 1080
Kontrastförhållande: 35000:1
Projektionsstorlek: 34-332 tum
Trapetskorrigering: Auto vertical:
± 30 °, Manuell horizontal ± 30 °
Beräknad brinntid: 200 Watt,
4.000 h Livslängd, 7.500 h
Livslängd (i sparläge)
Ljudnivå: 37 decibel (normal),
27 decibel (eco)
Pris: 5 990 – 8 079 kr
(pricerunner.se)
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