
Depois do sucesso alcançado pelo
modelo EMP-TW600, o modelo subs-
tituto tinha obrigatoriamente de
manter a fasquia da qualidade a um
nível muito elevado e em posição de
destaque face à concorrência.

O TW700 faz uso da tecnologia de 3
LCD com uma resolução de
1280x720 pixel, e dispõe de uma ele-
vada luminosidade de 1600 ANSI
lúmen que lhe é conferida pela lâm-
pada UHE de 170 Watt, bem como
pela sofisticada óptica Fujinon, per-
mitindo mesmo a realização de ses-
sões em ambientes ligeiramente ilu-
minados.

White e a tecnologia de íris variável
Auto Iris Optical System, que assegu-
ram um contraste verdadeiramente
excepcional, com um valor especifica-
do de 10.000:1.

De modo a ajustar as condições de
funcionamento ao ambiente circun-
dante, o Epson conta com sete
modos de cor diferentes, nomeada-
mente: Dynamic, Living Room,
sRGB, Natural, Theatre, Theatre
Black 1 e Theatre Black 2 – para a
máxima qualidade de imagem, em
sessões sérias de cinema em casa,
apenas as opções Theater Black 1 e
2 têm de facto interesse, com a con-

Aliás, as novas lentes Fujinon são preci-
samente um dos pontos de evolução
face ao modelo anterior. Para além de
permitirem um deslocamento nos
eixos horizontal e vertical, possuem um
zoom fantástico de 2,1x, permitindo a
obtenção de imagens de enormes
dimensões a partir de distâncias curtas
de projecção, como por exemplo uma
imagem de 60” (1,52 m) a partir de
apenas 1,5 m de distância de projec-
ção, ou seja, o ideal para a maioria dos
apartamentos onde o espaço disponí-
vel é habitualmente limitado.

O EMP-TW700 utiliza ainda um novo
filtro Cinema Filter, o circuito Super
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dicionante de exigirem um ambiente de visiona-
mento escuro.

No que respeita à conectividade, o Epson está bem
servido com todas as ligações habituais, como vídeo
composto, vídeo por componentes, S-Video, SCART
(via adaptador) e ainda ligação digital HDMI. Conta
ainda com uma ligação RS-232, uma ficha tipo «D»,
utilizada no Japão mas de pouca utilidade na Europa,
e uma ficha VGA para ligação a PC.

A Epson reclama um ruído de funcionamento de ape-
nas 26 dB. Posso assegurar que o TW700 é de facto
extremamente silencioso se utilizado num dos modos
de menor luminosidade, sendo necessário quase
encostar o ouvido ao projector para perceber que se
encontra em funcionamento. Já nos modos de maior
luminosidade, o Epson continua a destacar-se por um
ruído de funcionamento extremamente baixo, sendo
apenas audível um ligeiro sopro proveniente da ven-
toinha de refrigeração. Uma palavra ainda para elo-
giar o controlo remoto, que se apresenta bastante
ergonómico, lógico de operar e é totalmente retro-ilu-
minado, como aliás deveriam ser todos os dispositivos
destinados a serem utilizados na penumbra ou no
escuro.

Análise

O Epson EMP-TW700 foi analisado na sala de testes da
Audio com um leitor Denon DVD-1930 via HDMI e
vídeo por componentes. Na primeira análise utilizámos
o inevitável Star Wars Ep. II, apenas para constatar que
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o nível de negro dos novos projectores
LCD não cessa de melhorar de gera-
ção para geração. Não se trata apenas
de conseguir evidenciar um negro ver-
dadeiramente preto, como as ima-
gens do espaço salpicadas dos pontos
brancos que são as estrelas. Trata-se
antes de mais de conseguir demons-
trar, em cenas de muito reduzida luz,
um vasto conjunto de cambiantes
tonais em vez de uma zona homogé-
nea de cor. Algumas imagens de Star

Wars permitiram verificar a existência
de informação, de detalhe, de diver-
sos cambiantes tonais, de delimitar
claramente a transição entre zonas de
luz e penumbra, de um modo quase
ímpar em projectores LCD, ainda que
a performance não seja a referência
absoluta, ao preço, se na comparação
entrarem os melhores exemplares de
tecnologia DLP.

O processamento electrónico e as
qualidades dos painéis LCD utilizados
facultam uma reprodução de movi-
mentos de nível referencial dentro do
escalão de preços respectivo. Mesmo
recorrendo às cenas mais susceptíveis

CINEMA EM CASA Epson EMPTW700

Especificações

Óptica 

Painel LCD TFT de matriz activa baseada em polissilício

Resolução 720P

Lente Zoom manual / focagem manual 

Zoom 1-2,1 

Deslocação da lente 
Vertical: 102,3% máx (para cima, para baixo). Horizontal: 50%

máx. (esquerda e direita)

Lâmpada/duração 
170 W UHE / 1700 horas (Modo de cor: Dinâmico; Sala de estar/ sRGB
/ Natural / Cinema), 3000 horas (Modo de cor: Cinema escuro 1 e 2)

Luminosidade 
1600 lúmen ANSI no modo de elevada luminosidade (Modo de
cor: Dinâmico: Zoom: Largo, deslocamento da lente: Central) 

Taxa de contraste 
10000:1 (Modo de cor: Dinâmico, Zoom: Largo, Deslocamento

da lente: Completo, íris automático: ON - ligado) 

Distância de projecção entre 0,93 m e 9,61 m (Largo); entre 2,00 e 20,35 (Tele) 

Tamanho do ecrã de 30" a 300" 

Processamento de cor/vídeo Paleta completa (16,77 milhões de cores) 

Relação Distância / Largura 16:9 - 1,4~3,0; 4:3 - 1,9~4,1

Correcção Keystone Vertical: -15 graus a +15 graus (Zoom: Tele)

Compatibilidade 

Composto de vídeo 1.0Vp-p/ Sinc.negativo, 75 Ohm 

Componente de vídeo 
Analógico nível Y 0,7 V 75 Ohm/ nível Cr Cb +/-0,35 V75 Ohm/

sinc. Negativo 0,3V ou estado 3 +/-0,3V em Y 

Computador VGA / SVGA / XGA/WXGA/SXGA 

Gama da frequência Horizontal: 15 kHz –92 kHz; vertical: 50 kHz – 85 kHz 

Conectores 

Vídeo 1x RCA / 1x S-Video / 1x 3 RCA (YUV)/ 1x HDMI 

Computador 1x RGB 

Controlo RS232C 

Características físicas 

Dimensões (LxPxA) 310 mm x 406 mm x 124 mm 

Peso 5,4 kg / 11,9 lbs 

Nível de ruído 26 dB (Cinema escuro 1 e 2) 
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de Star Wars Ep.II e O Gladiador, o Epson nunca reve-
lou quaisquer efeitos nefastos como serrilhas nas
linhas oblíquas ou hesitações ou trepidações nos pan-

nings mais pronunciados, os quais se desenrolam
sempre de um modo muito suave e contínuo.

As cores surgem muito naturais e correctamente satu-
radas, sem exageros de intensidade nem quaisquer
sinais de mistura entre si, conseguindo sempre apre-
sentar uma delimitação das zonas de fronteira com um
recorte firme e nítido. Seja na reprodução de paisagens
onde predominam folhagens verdejantes ou na sempre
difícil tarefa de apresentar com realismo a cor da pele
humana, o Epson desenvencilhou-se de um modo bri-
lhante de todas as situações a que o submeti.

Conclusão
Costuma dizer-se que «em equipa que ganha não se
mexe». Parece que a Epson levou a cabo uma aplica-
ção deste conhecido adágio, ao partir do premiado
modelo EMP-TW600, manter o que este modelo já
tinha de excelente, como o processamento de vídeo e
os excelentes painéis LCD, e adicionou uma nova ópti-
ca Fujinon, capaz de facultar uma imagem de exce-
lente recorte e nitidez e, em simultâneo, proporcionar
uma grande versatilidade de instalação, graças ao
enorme zoom 1-2,1. Com um preço muito competiti-
vo, o EMP-TW700 é uma das propostas mais interes-
santes dentro do respectivo escalão de preços e mere-
ce uma firme recomendação.
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