Epsons mødeløsninger

PROJEKTOR ELLER
FLADSKÆRM?

HVAD SKAL DU SE
EFTER I EN SKÆRM?
Denne vejledning undersøger betydningen af skærmstørrelse, økonomi og
billedkvalitet for at hjælpe dig med at finde det bedste display til dit mødelokale.
Når du vælger det rigtige display til din forretning, er der mange ting at tage
hensyn til. Et af de første spørgsmål man kan stille er: Har jeg brug for en
All-in-One-projektorløsning, et whiteboard eller en fladskærm?
Det er meget vigtigt af få det optimale display med den korrekte synlighed
for at få mest ud af dine møder og indholdet på skærmen. En af fordelene
ved Epson projektorer er, at de har en skalerbar skærmstørrelse,
der kan opfylde skiftende krav fra lokaler i alle størrelser.

STORE MØDE- OG KONFERENCELOKALER
Visningsafstand: 3-11 m
Typisk skærmstørrelse: 100-500"
Møde: En-til-mange præsentationer og informationsdeling
Indhold: Præsentationer, regneark og websteder

MELLEMSTORE MØDELOKALER
Visningsafstand: 2-3 m
Typisk skærmstørrelse: 65-200"
Møde: Samarbejdsbaseret miljø, krævende
desktop-ækvivalens og fjernadgangsmuligheder
Indhold: Interaktive whiteboard-dokumenter og -regneark

SMÅ MØDE-/UDDANNELSESLOKALER
Visningsafstand: 1-2 m
Typisk skærmstørrelse: 30-65"
Møde: En-til-en eller en-til-mange præsentationer på farten
Indhold: Præsentationer, videoer og uddannelsesmoduler

DEN RIGTIGE STØRRELSE
FOR OPTIMAL SYNLIGHED
Først skal du finde den rigtige skærmstørrelse til dit lokale. Dette enkle valg
er så vigtigt - du skal vise indhold tydeligt for at gøre dine møder effektive,
ligesom du også skal overholde sundheds- og sikkerhedsstandarder. Med en
skalerbar løsning, der passer til enhver størrelse lokale, gør Epson projektorer
dette valg lettere end nogen sinde før.

DET ER NEMT AT FÅ MINIMUMSKRAVET
TIL SKÆRMSTØRRELSE OPFYLDT
Det ville ikke være rart at arbejde ved et skrivebord, hvor skærmen
er for lille - det er ikke godt for øjnene og kan gå ud over kvaliteten
af indholdet på skærmen.
Af samme årsager skal du have en skærmstørrelse, der passer til
dit mødelokale - det er grunden til, at Epson projektorer overholder de
sundheds- og sikkerhedsstandarder, der tager udgangspunkt i den
gennemsnitlige oplevelse ved en stationær computer, hvilket bruges
som målestok inden for erhvervslivet i dag (EU-direktiv 90/270/EØF
om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse
med arbejde ved skærmterminaler).
Funktionaliteten og skalerbarheden af skærmstørrelsen på Epson projektorer
betyder, at det er nemt at sikre, at det viste indhold ikke bliver for småt, er
af høj kvalitet og er let at se for alle under hensyntagen til brugernes afstand
fra skærmen. Derved har alle i dit mødelokale de samme muligheder for at
deltage og engagere sig.

EFFEKTIVE VISNINGSAFSTANDE

Ved hjælp af Snellensynsprøven kan du sikre
dig, at du har den rigtige
skærmstørrelse til dit
mødelokale.
Personer med 20/20-syn
skal kunne se linje 8 i
tabellen på en afstand af
6 m. Hvis de ikke kan det,
kan det være en indikator
om, at du ikke har den
rigtige skærmstørrelse
til dit mødelokale.

Til trods for den præcision, der kræves for at få det optimale display, er det
nemt at levere effektive præsentationer til forskellige visningsafstande med
en enkelt projektor, hvilket er muligt takket være en skalerbar skærmstørrelse,
som ikke er mulig med traditionelle fladskærme.
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Baseret på en typisk rumlængde på 6 m

SÅDAN VÆLGER DU DIN LØSNING
At opnå den optimale skærmstørrelse betyder opnåelse af den gennemsnitlige
pc-oplevelse for alle deltagere i dit møde, herunder de personer der sidder
længst væk fra skærmen.
I henhold til Snellen-synsprøven skal et billede for at få den samme størrelse,
når det er dobbelt så langt væk, være to gange så højt eller fire gange
størrelsen i området.

60"-visning føles
som en 14"-skærm

100"-visning føles
som en 25.2"-skærm
Baseret på en lokalestørrelse på 4x3 m

TILPAS TIL DIT RUM
Brug tabellen herunder for at finde den optimale skærmstørrelse til dit mødelokale:
Du skal blot finde lokalets længde til venstre og gå til siden.

Lokalelængde
(m)

50"visning

55"visning

60"visning

65"visning

70"visning

80"visning

100"visning

120"visning

150"visning

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
Bemærk! Visninger på under 80" antages at være 16:9. Visninger på 80" og derover antages at være 16:10

EKSTRA STORE
Denne størrelse skaber
en oplevelse, der er
væsentlig større end
pc'en
FREMRAGENDE
SYNLIGHED
Det giver en
rumoplevelse,
der svarer til
en pc-oplevelse
ACCEPTABEL
Dette opfylder
minimumsstandarderne,
men er ikke ækvivalent
med en pc-oplevelse
ANBEFALES IKKE
Dette er en dårlig
oplevelse, der ikke lever
op til standarderne

OMKOSTNINGSEFFEKTIVT
SAMARBEJDE
Epson tilbyder også interaktive projektorer som et alternativ til separate skærme,
flipovers og whiteboards. Epsons løsning til mødelokaler betyder, at du for en fast
pris får en fleksibel, skalerbar skærmstørrelse, der kan blive helt op til 500" større1.
Epsons All-in-One-løsning koster kun en brøkdel af prisen for en fladskærm på over 80".
Og da Epson projektorer er væsentlig lettere end fladskærme, er de lettere og meget
mere kosteffektive at installere. En Epson projektor har også lignende tilslutningsporte
til en fladskærm, og eftersom der ikke betales licensafgift eller softwareomkostninger,
giver løsningen et målbart investeringsafkast fra det øjeblik, du pakker den ud.

OPTIMERET SAMARBEJDE
Ud over at have en optimal skærmydeevne er Epson projektorer designet til at kunne
integreres i dine nuværende systemer. Med Epson løsninger til mødelokaler kan du
skabe et fleksibelt, fremtidssikret, dynamisk mødelokale og samle kommunikationerne
for til hver en tid at sikre en glat arbejdsgang på tværs af alle enhederne.

Bidrag via
videokonferencer
i høj kvalitet

Annoter med
uforlignelig
præcision

Projicer trådløst
fra mobile enheder

Gem, del
og udskriv

KVALITET, SOM
SES MED DET
SAMME

Dag

Nat

INGEN REFLEKTION
Automatisk justering af lys i Epson projektorer
registrerer de omgivende lysforhold i lokalet og
ændrer lysstyrkeniveauet i overensstemmelse
hermed, så du kan se indhold tydeligt uden genskin.

UBEGRÆNSET VISNING
Nogle fladskærme har begrænsede
visningsvinkler, der gør det svært at se
indhold på skærmen, når du står ude i siden
af rummet. Men dette er ikke tilfældet
med Epson projektorer, der ikke har blinde
punkter. Derfor kan alle nemt se indholdet.

Fladskærm

Epson projektor

BEHAGELIG FOR ØJNENE
RGB-fladskærme kan forekomme
pixelerede, når man kigger på dem
i lang tid helt tæt på - f.eks. under
interaktive præsentationer eller
længerevarende samarbejde - med
fare for at overanstrenge øjnene.
På den anden side har projektorer
mindre pixelering end fladskærme,
og takket være den automatiske
lysregulering kan de ses i uden
problemer igennem længere
perioder.

Fladskærm

Epson projektor

Fordelene er klare: Med en skalerbar skærmstørrelse fra Epson kan
du levere engagerende møder med indhold i høj kvalitet, synligt for
alle, i næsten alle lokaler.

Størrelse

Epson projektorer

Fladskærm

Billedstørrelse
(diagonalt)

Skalerbar op til 500"1

Gennemsnitlig interaktiv
fladskærm 65-69"2

Justerbar størrelse

Skalerbar

Fast

Impact

Korrekt dimensionerede
visninger maksimerer synligheden
og virkningen samt stimulerer
til samarbejde

Skærme af upassende størrelse
gør virkningen og synligheden
dårligere samt begrænser
interaktionsmulighederne
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FÅ MERE AT VIDE PÅ:
www.epson.dk/meeting-solutions

1. Skærmstørrelse på op til 500" baseret på Epson installationsprojektorer.
2. Kilde: Futuresource Q415 – Vesteuropa - Virksomhedsfladskærme
3. Farvelysstyrke (Colour Light Output) målt i henhold til IDMS 15.4. Farvelysstyrken vil variere afhængig af anvendelsesforhold. Førende Epson 3LCD-projektorer
til erhverv og uddannelse sammenlignet med førende DLP-projektorer med en chip, baseret på NPD-data for juni 2013 til maj 2014 og PMA-forskningsdata for 1.
kvartal til 3. kvartal 2013. Se www.epson.dk/CLO, hvis du vil have flere oplysninger
4. Undersøgelse udført af Futuresource Consulting Limited i perioden fra 2001 til 2015.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte din lokale Epson afdeling eller besøge os på www.epson.dk
Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 70 279 273
Salgshotline: 70 279 274
www.epson.dk

Epson Danmark
Transformervej 6
2860 Søborg
Danmark

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
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