Řešení Epson pro zasedací místnosti

PROJEKTOR NEBO
DISPLEJ?

CO VYŽADOVAT OD
ZOBRAZOVACÍHO
ZAŘÍZENÍ?
Tento průvodce vás poučí o důležitosti úhlopříčky obrazu, úspornosti provozu, kvality
zobrazení a usnadní vám výběr toho nejvhodnějšího zobrazovacího zařízení pro vaši
zasedací místnost.
Při výběru toho správného zobrazovacího zařízení pro firmu je třeba zvážit řadu
aspektů. Jednou z prvních otázek, které si můžete položit, je: Potřebuji kompletní
projekční řešení, bílou tabuli nebo displej?
Získání optimálního obrazu se správnou úrovní viditelnosti je klíčové pro maximální
využití času na schůzi a obsahu na obrazovce. Jednou z výhod projektorů Epson je,
že umožňují přizpůsobovat velikost promítaného obrazu různým potřebám a velikostem
místností.

VELKÉ ZASEDACÍ A KONFERENČNÍ MÍSTNOSTI
Dohledová vzdálenost: 3 až 11 metrů
Obvyklá velikost obrazu: 100 až 500 palců
Jednání: Prezentace jedné osoby velkému publiku
a sdílení informací
Obsah: Prezentace, tabulky a webové stránky

STŘEDNĚ VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI
Dohledová vzdálenost: 2 až 3 metry
Obvyklá velikost obrazu: 65 až 200 palců
Jednání: Prostředí pro spolupráci, práce podobná
stolnímu počítači a možnosti vzdáleného přístupu
Obsah: Dokumenty a tabulky na interaktivní bílé tabuli

MALÉ ZASEDACÍ A VÝUKOVÉ MÍSTNOSTI
Dohledová vzdálenost: 1 až 2 metry
Obvyklá velikost obrazu: 30 až 65 palců
Jednání: Prezentace pro jednoho nebo více posluchačů
i na cestách
Obsah: Prezentace, videa a výukové moduly

SPRÁVNÁ VELIKOST PRO
OPTIMÁLNÍ VIDITELNOST
Nejprve je potřeba zvolit vhodnou velikost obrazu pro vaši místnost. Toto
rozhodnutí je velmi důležité – aby byly vaše schůzky efektivní, potřebujete mít
k dispozici ostrý obraz. Zároveň je třeba vyhovět bezpečnostním a zdravotním
standardům. Projektory Epson představují přizpůsobitelné řešení, které vyhoví
místnosti jakýchkoli rozměrů a výrazně vám tak
usnadní rozhodování.

SPLŇTE MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA ÚHLOPŘÍČKU
OBRAZU BEZ POTÍŽÍ
U pracovního stolu s příliš malým monitorem by se vám také nepracovalo
pohodlně – neprospívá to vašemu zraku a kvalita zobrazovaného obsahu
může být snížena.
Ze stejných důvodů je nutné zvolit správnou velikost obrazu i do zasedací
místnosti. Proto projektory Epson při simulování dojmu, že sedíte za stolním
počítačem, splňují aktuální zdravotní a bezpečnostní standardy používané
v moderních podnicích (směrnice EU 90/270/EEC – Zobrazovací jednotky).
Díky přizpůsobitelnosti velikosti obrazu a funkcím projektorů Epson je snadné
zajistit, aby obsah nebyl příliš malý, měl vysokou kvalitu a byl zřetelně viditelný
pro všechny s ohledem na různou vzdálenost od obrazovky. Díky tomu budou
mít všichni účastníci schůze stejnou příležitost se zapojit.

EFEKTIVNÍ DOHLEDOVÁ VZDÁLENOST
I s ohledem na preciznost nezbytnou k dosažení optimálního obrazu je
snadné předvádět publiku prezentace v různých vzdálenostech pomocí
jediného projektoru s nastavitelnou velikostí obrazu, což není u tradičních
plochých displejů možné.

Pomocí Snellenova
zrakového testu si můžete
ověřit správnou velikost
obrazu pro svoji zasedací
místnost.
Osoby s dobrým zrakem
by měly v tabulce
rozlišovat řádek 8 i ze
vzdálenosti 6 metrů.
Pokud jej nerozlišíte,
velikost obrazu možná
není pro vaši zasedací
místnost dostatečná.

70 palců

100 palců

Obrazovka projektoru

65 palců

100
palců

Na základě běžné velikosti místnosti (6 metrů)

VÝBĚR SPRÁVNÉHO ŘEŠENÍ
Dosažení optimální velikosti obrazovky znamená přesné napodobení dojmu,
který člověk má při práci na stolním počítači, pro všechny účastníky jednání
včetně těch od obrazovky nejvzdálenějších.
Ze Snellenova zrakového testu vyplývá, že pro dosažení vjemu stejné
velikosti obrazu při sledování z dvojnásobné vzdálenosti je nutné
zdvojnásobit jeho výšku, nebo čtyřikrát zvětšit zobrazovanou plochu.

60 palcový obraz odpovídá monitoru
s úhlopříčkou 14 palců

100 palcový obraz odpovídá monitoru
s úhlopříčkou 25,2 palců

Na základě místnosti o velikosti 4 × 3 metry.

PŘIZPŮSOBENÍ PRO VÁŠ PROSTOR
Optimální velikost obrazu pro vaši zasedací místnost najdete v níže uvedené tabulce.
Stačí vyhledat délku místnosti nalevo a přečíst si příslušné údaje.

Délka
místnosti
(m)

50"
obraz

55"
obraz

60"
obraz

65"
obraz

70"
obraz

80"
obraz

100"
obraz

120"
obraz

150"
obraz

1,8
2,0
2,1
2,3
2,4
2,6
2,7
2,9
3,0
3,2
3,4
3,5
3,7
3,8
4,0
4,1
4,3
4,4
4,6
4,7
4,9
5,0
5,2
5,3
5,5
Poznámka: U obrazovek menších než 80 palců se předpokládá poměr stran 16 : 9, u větších pak 16 : 10.

EXTRA VELKÝ
OBRAZ
Promítáním na plátno
takové velikosti
dosáhnete mnohem
větší názornosti
prezentace než
na stolním monitoru.
VYNIKAJÍCÍ
VIDITELNOST
Poskytne v místnosti
dojem odpovídající
stolnímu monitoru.
PŘIJATELNÝ
OBRAZ
Splňuje minimální
standardní požadavky,
neodpovídá však práci
se stolním monitorem.
NEDOPORUČENO
Nedostatečná
viditelnost, která
neodpovídá žádným
standardům.

CENOVĚ VÝHODNÁ
SPOLUPRÁCE
Společnost Epson nabízí také interaktivní projektory jako alternativu k samostatným
obrazovkám a tabulím. Řešení společnosti Epson pro zasedací místnosti přinášejí za
jednu pevnou cenu flexibilní a přizpůsobitelnou velikost obrazu až do 500 palců1.
Multifunkční řešení společnosti Epson lze pořídit za zlomek ceny normálních obrazovek
s úhlopříčkou přes 80 palců. A protože jsou projektory společnosti Epson výrazně lehčí
než ploché displeje, jejich instalace je snazší a výrazně úspornější. Projektor Epson
vám také nabídne podobné možnosti připojení, kterými disponuje plochý displej, a díky
absenci licenčních a softwarových poplatků s takovýmto řešením dosáhnete znatelné
návratnosti investice ihned po zahájení provozu.

OPTIMALIZOVANÁ SPOLUPRÁCE
Kromě nabídky optimálního zobrazení jsou projektory Epson navrženy s ohledem na
spolupráci s vašimi stávajícími systémy. Díky řešením společnosti Epson pro zasedací
místnosti vytvoříte flexibilní a dynamickou zasedací místnost připravenou na vše,
co přinese budoucnost. Zároveň sjednotíte komunikační prostředky a zajistíte tak
bezproblémovou práci se všemi zařízeními za všech okolností.

Spolupracujte
díky kvalitním
videokonferencím

Dělejte si poznámky

Promítejte
bezdrátově
z mobilních zařízení

Ukládejte, sdílejte
a tiskněte

JASNĚ VIDITELNÁ
KVALITA
Den

Noc

ŽÁDNÉ ODRAZY
Funkce automatické úpravy jasu
projektorů Epson registruje okolní
světelné podmínky v místnosti
a odpovídajícím způsobem upravuje
úroveň jasu, abyste obraz viděli jasně
a bez oslňování.

SLEDOVÁNÍ BEZ OMEZENÍ
Některé displeje mají omezené pozorovací
úhly, takže obsah může být pro lidi po stranách
místnosti nezřetelný. Tento problém u projektorů
Epson neexistuje – nemají žádná slepá místa,
takže jimi promítaný obsah může sledovat
kdokoli.

Displej

Projektor Epson

PŘÍJEMNÉ NA POHLED
Na displejích typu RGB mohou
být při dlouhodobém sledování
zblízka (například při interaktivních
prezentacích či déle trvající spolupráci)
patrné obrazové body a obraz může být
pro oči namáhavý. U projektorů jsou
obrazové body méně viditelné a díky
automatickému přizpůsobování jasu
je můžete pohodlně sledovat i po
delší dobu.
Displej

Projektor Epson

Výhody jsou jasné: Díky přizpůsobitelné velikosti obrazu můžete
s projektory Epson pořádat poutavá jednání s vysoce kvalitním
obsahem, který uvidí všichni prakticky v jakékoli místnosti.

Velikost

Projektory Epson

Displej

Velikost obrazu
(úhlopříčka)

Škálovatelnost až na 500 palců1

Průměrný interaktivní
displej 65–69 palců2

Nastavení velikosti

Přizpůsobitelná

Pevná

Dojem

Obraz správné velikosti maximalizuje
viditelnost a dojem a podporuje
spolupráci

Obraz nevhodné velikosti
omezuje dojem, viditelnost
a možnosti spolupráce

*
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VÍCE INFORMACÍ NAJDETE NA ADRESE:
www.epson.eu/meeting-solutions

1. Úhlopříčka obrazu až 500 palců v závislosti na instalaci projektoru Epson.
2. Zdroj: Futuresource Q415 – západní Evropa – firemní ploché displeje.
3. Barevný jas (barevný světelný výstup) měřen dle normy IDMS 15.4. Barevný jas se mění podle konkrétních podmínek používání. Špičkové projektory Epson 3LCD
pro firmy a vzdělávací instituce v porovnání s nejlepšími jednočipovými DLP projektory; vychází z údajů společnosti NPD získaných v období od června 2013 do
května 2014 a z dat společnosti PMA Research za 1. až 3. čtvrtletí roku 2013. Další informace najdete na webových stránkách www.epson.cz/CLO.
4. Průzkum provedla společnost Futuresource Consulting Limited v letech 2001 až 2015.
Další informace získáte v místní pobočce společnosti Epson nebo na adrese www.epson.cz
EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Slavíčkova 1a
638 00 Brno
Česká republika

Telefon: +420 548 427 811
Fax: +420 548 427 816
Technická podpora: +420 246 037 281
www.epson.cz

Ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Seiko Epson Corporation nebo příslušných vlastníků.
Informace o produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění.
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