Λύσεις Epson για συσκέψεις

ΒΙΝΤΕΟΠΡΟΒΟΛΕΑΣ Ή
ΕΠΙΠΕΔΗ ΟΘΟΝΗ;

ΤΙ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ
ΈΧΕΤΕ ΑΠΌ ΜΙΑ ΟΘΌΝΗ;
Αυτός ο οδηγός διερευνά τη σημασία του μεγέθους της οθόνης, της απόδοσης κόστους και
της ποιότητας εικόνας, διευκολύνοντάς σας να βρείτε την καλύτερη οθόνη για τη δική σας
αίθουσα συσκέψεων.
Όταν επιλέγετε τη σωστή οθόνη για την επιχείρησή σας, υπάρχουν πολλά που πρέπει
να λάβετε υπόψη. Μια πρώτη ερώτηση που μπορεί να έχετε είναι: Χρειάζομαι μια λύση
βιντεοπροβολέα «όλα σε ένα», έναν πίνακα ή μια επίπεδη οθόνη;
Η απόκτηση της βέλτιστης προβολής με το σωστό αποτέλεσμα είναι σημαντική ώστε να
αξιοποιείτε στο έπακρο τις συσκέψεις σας και τα περιεχόμενα της οθόνης. Ένα από τα
πλεονεκτήματα των βιντεοπροβολέων Epson είναι ότι παρέχουν κλιμακωτό μέγεθος οθόνης
ώστε να ικανοποιούν τις διάφορες απαιτήσεις χώρων όλων των μεγεθών.

ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ
Απόσταση προβολής: 3 έως 11 μέτρα
Τυπικό μέγεθος οθόνης: 100" έως 500"
Σύσκεψη: Μία έως πολλές παρουσιάσεις και κοινή χρήση πληροφοριών
Περιεχόμενα: Παρουσιάσεις, υπολογιστικά φύλλα και τοποθεσίες web

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Απόσταση προβολής: 2 έως 3 μέτρα
Τυπικό μέγεθος οθόνης: 65" έως 200"
Σύσκεψη: Συνεργατικό περιβάλλον, απαιτητική αντιστοίχιση με
επιφάνεια εργασίας και δυνατότητες απομακρυσμένης πρόσβασης
Περιεχόμενα: Διαδραστικά έγγραφα πίνακα και υπολογιστικά φύλλα

ΜΙΚΡΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Απόσταση προβολής: 1 έως 2 μέτρα
Τυπικό μέγεθος οθόνης: 30" έως 65"
Σύσκεψη: Παρουσιάσεις ένας προς έναν ή ένας προς πολλούς σε εξέλιξη
Περιεχόμενα: Παρουσιάσεις, βίντεο και εκπαιδευτικές μονάδες

ΤΟ ΣΩΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΓΙΑ
ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ
Η αρχή γίνεται με τον εντοπισμό του σωστού μεγέθους οθόνης για το χώρο
σας. Αυτή η απλή επιλογή είναι τόσο σημαντική - πρέπει να προβάλλετε το
περιεχόμενό σας με ευκρίνεια ώστε οι συσκέψεις σας να είναι αποτελεσματικές, ενώ
παράλληλα πρέπει να διασφαλίζεται ότι πληρείτε τα πρότυπα υγείας και ασφαλείας.
Με μια κλιμακωτή λύση που ταιριάζει σε χώρους οποιουδήποτε μεγέθους, οι
βιντεοπροβολείς της Epson κάνουν αυτήν την απόφαση πιο εύκολη από ποτέ.

ΙΚΑΝΟΠΟΊΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΆΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΉΣΕΩΝ ΜΕΓΈΘΟΥΣ ΜΕ
ΕΥΚΟΛΊΑ
Δεν θα ήταν βολικό να εργάζεστε σε ένα γραφείο όπου η οθόνη θα ήταν πολύ
μικρή - δεν είναι καλό για τα μάτια σας και μπορεί να θυσιάσει την ποιότητα των
περιεχομένων στην οθόνη.
Για τους ίδιους λόγους, χρειάζεστε ένα μέγεθος οθόνης που να είναι σωστό για την
αίθουσα συσκέψεών σας - και αυτός είναι ο λόγος που οι βιντεοπροβολείς της Epson
συμμορφώνονται με τα πρότυπα υγείας και ασφαλείας σχετικά με την αναπαραγωγή
της μέσης εμπειρίας επιφάνειας εργασίας που χρησιμοποιείται σήμερα στις
επιχειρήσεις (Οδηγία ΕΚ 90/270/ΕΟΚ - Εξοπλισμός οθονών οπτικής απεικόνισης).
Η κλιμάκωση μεγέθους οθόνης και η λειτουργικότητα των βιντεοπροβολέων της
Epson, σημαίνει ότι διασφαλίζεται εύκολα ότι το περιεχόμενο που προβάλλεται δεν
είναι πολύ μικρό, ότι είναι υψηλής ποιότητας και ευκρινές για όλους, λαμβάνοντας
υπόψη τις αποστάσεις προβολής από την οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο, όλοι στη
σύσκεψή σας έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για κοινή χρήση και επικοινωνία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΈΣ ΑΠΟΣΤΆΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΉΣ
Παρά την ακρίβεια που απαιτείται για να επιτύχετε τη βέλτιστη προβολή, είναι
εύκολο να προσφέρετε αποτελεσματικές παρουσιάσεις για διάφορες αποστάσεις
προβολής με ένα μόνο βιντεοπροβολέα με δυνατότητα κλιμακωτού μεγέθους
οθόνης, κάτι το οποίο δεν είναι δυνατό με τις παραδοσιακές επίπεδες οθόνες.

Με το τεστ όρασης Snellen,
μπορείτε να διασφαλίσετε
ότι έχετε το σωστό μέγεθος
οθόνης για τη δική σας
αίθουσα συσκέψεων.
Όσοι διαθέτουν όραση
20/20, πρέπει να
βλέπουν τη γραμμή 8
του διαγράμματος από
απόσταση 20 ποδιών. Εάν
δεν μπορούν, αυτό μπορεί
να είναι μια ένδειξη ότι δεν
έχετε το σωστό μέγεθος
οθόνης στην αίθουσα
συσκέψεων.
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Mε βάση το μήκος ενός τυπικού δωματίου 6 μέτρων

ΕΠΙΛΈΓΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΚΉ ΣΑΣ ΛΎΣΗ
Η απόκτηση του βέλτιστου μεγέθους οθόνης σημαίνει αναπαραγωγή της μέσης
εμπειρίας επιφάνειας εργασίας για όλους τους συμμετέχοντες στη σύσκεψη,
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που βρίσκονται πιο μακρυά από την οθόνη.
Σύμφωνα με το τεστ όρασης Snellen, για να φαίνεται μια εικόνα στο ίδιο μέγεθος
όταν βρίσκεται σε διπλάσια απόσταση, πρέπει να είναι διπλάσια στο ύψος ή
τετραπλάσια στο μέγεθος στο χώρο.

επιφάνεια προβολής 60" που
αντιστοιχεί σε οθόνη 14"

επιφάνεια προβολής 100" που
αντιστοιχεί σε οθόνη 25,2"
Με βάση μέγεθος χώρου 4 x 3 μέτρα

ΚΛΙΜΆΚΩΣΗ ΣΤΟ ΧΏΡΟ ΣΑΣ
Χρησιμοποιήστε το διάγραμμα παρακάτω για να βρείτε το βέλτιστο μέγεθος οθόνης για τη
δική σας αίθουσα συσκέψεων: απλώς εντοπίστε το μήκος της αίθουσας στο αριστερό μέρος
και κοιτάξτε από την άλλη μεριά.
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Σημείωση: Οι επιφάνειες προβολής που είναι μικρότερες από 80 ίντσες θεωρούνται οθόνες 16:9, ενώ οι επιφάνειες
προβολής 80 ιντσών ή μεγαλύτερες θεωρούνται οθόνες 16:10

ΠΟΛΎ ΜΕΓΆΛΗ
Αυτό το μέγεθος θα
δημιουργήσει μια
εμπειρία σημαντικά
μεγαλύτερη την εμπειρία
μιας επιφάνειας εργασίας
ΆΡΙΣΤΗ ΟΡΑΤΌΤΗΤΑ
Με αυτήν παρέχεται
μια εμπειρία χώρου που
είναι ισοδύναμη με μια
εμπειρία επιφάνειας
εργασίας
ΑΠΟΔΕΚΤΉ
Αυτή ικανοποιεί τις
ελάχιστες απαιτήσεις,
αλλά δεν είναι
ισοδύναμη με μια
εμπειρία επιφάνειας
εργασίας
ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΆΤΑΙ
Πρόκειται για ελλιπή
εμπειρία που δεν
ικανοποιεί κανένα
πρότυπο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ
Η Epson διαθέτει επίσης διαδραστικούς βιντεοπροβολείς ως μια εναλλακτική στις ξεχωριστές
οθόνες και τους παραδοσιακούς πίνακες. Η λύση της Epson για τις αίθουσες συσκέψεων
σημαίνει ότι με ένα σταθερό κόστος, μπορείτε να έχετε ένα ευέλικτο και κλιμακωτό μέγεθος
οθόνης που επεκτείνεται έως τις 500"1.
Η λύση της Epson «όλα σε ένα» είναι μόνο ένα μέρος της τιμής μιας επίπεδης οθόνης πάνω
από 80". Και επειδή οι βιντεοπροβολείς της Epson είναι σημαντικά πιο ελαφριοί από τις επίπεδες
οθόνες, είναι πολύ πιο εύκολοι και οικονομικοί στην εγκατάσταση. Ένας βιντεοπροβολέας
Epson παρέχει επίσης παρόμοιες θύρες δυνατότητας διασύνδεσης με μια επίπεδη οθόνη και
χωρίς τέλη άδειας χρήσης ή έξοδα λογισμικού, η λύση παρέχει μετρήσιμη επιστροφή της
επένδυσης από την πρώτη στιγμή.

ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Εκτός από τη βέλτιστη απόδοση οθόνης, οι βιντεοπροβολείς της Epson έχουν σχεδιαστεί ώστε
να ενσωματώνονται στα υπάρχοντα συστήματά σας. Με τις λύσεις αίθουσας συσκέψεων της
Epson, μπορείτε να δημιουργήσετε μια ευέλικτη, δυναμική αίθουσα συσκέψεων του μέλλοντος
και να ενοποιήσετε τις επικοινωνίες, ώστε να διασφαλίζεται ομαλή ροή εργασίας σε όλες τις
συσκευές και όλες τις ώρες.

Συνεργασία μέσω
βιντεοδιασκέψεων
υψηλής ποιότητας

Σημειώσεις με
ασυναγώνιστη
ακρίβεια

Ασύρματη προβολή
από φορητές
συσκευές

Αποθήκευση, κοινή
χρήση και εκτύπωση

ΠΟΙΌΤΗΤΑ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ
ΕΎΚΟΛΑ ΟΡΑΤΉ
Μέρα

Νύχτα

ΧΩΡΙΣ ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΕΙΣ
Η αυτόματη ρύθμιση φωτός στους
βιντεοπροβολείς Epson ανιχνεύει τις
συνθήκες φωτισμού περιβάλλοντος στο
χώρο και τροποποιεί ανάλογα το επίπεδο
φωτεινότητας, ώστε να μπορείτε να
προβάλλετε το περιεχόμενο με ευκρίνεια
χωρίς γυαλάδα.

ΠΡΟΒΟΛΉ ΧΩΡΊΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΎΣ
Ορισμένες επίπεδες οθόνες έχουν περιορισμένες
γωνίες προβολής, δυσκολεύοντας τη θέαση
περιεχομένου από το πλάι μιας αίθουσας. Κάτι τέτοιο
ωστόσο, δεν συμβαίνει με τους βιντεοπροβολείς
Epson, οι οποίοι δεν έχουν σημεία χαμηλής
ορατότητας, δίνοντας τη δυνατότητα σε όλους να
βλέπουν άνετα τα περιεχόμενα.

Επίπεδη οθόνη

Βιντεοπροβολέας Epson

ΞΕΚΟΥΡΑΣΤΟΙ ΓΙΑ ΤΑ ΜΆΤΙΑ
Οι επίπεδες οθόνες RGB εμφανίζονται
με pixel όταν προβάλλονται σε κοντινή
απόσταση για μεγάλα διαστήματα - όπως
στη διάρκεια διαδραστικών παρουσιάσεων
ή παρατεταμένης συνεργασίας επιβαρύνοντας πιθανώς τα μάτια. Από
την άλλη πλευρά, οι βιντεοπροβολείς
εμφανίζουν λιγότερα pixel σε σχέση με
τις επίπεδες οθόνες και με την αυτόματη
ρύθμιση φωτός, η προβολή από αυτούς
εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση για
μεγαλύτερα διαστήματα.

Επίπεδη
οθόνη

Βιντεοπροβολέας
Epson

Τα πλεονεκτήματα είναι ξεκάθαρα: με το κλιμακωτό μέγεθος οθόνης της
Epson, μπορείτε να επιτυγχάνετε ενδιαφέρουσες συναντήσεις με περιεχόμενο
υψηλής ποιότητας, ορατό σε όλους, σχεδόν σε οποιοδήποτε χώρο.

Μέγεθος

Βιντεοπροβολείς Epson

Επίπεδη οθόνη

Μέγεθος εικόνας
(διαγώνια)

Κλιμακωτό έως τις 500"1

Μέτρια διαδραστική επίπεδη οθόνη
65" – 69"2

Ρυθμιζόμενο μέγεθος

Κλιμακωτό

Σταθερό

Αποτέλεσμα

Οι προβολές στο σωστό μέγεθος
μεγιστοποιούν την ορατότητα και το
αποτέλεσμα, ενώ ενθαρρύνουν τη
συνεργασία

Οι προβολές σε ακατάλληλο
μέγεθος ελαχιστοποιούν το
αποτέλεσμα, την ορατότητα και
περιορίζουν την αλληλεπίδραση
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ΜΆΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΌΤΕΡΑ ΣΤΗ ΔΙΕΎΘΥΝΣΗ:
www.epson.eu/meeting-solutions

1. Μέγεθος οθόνης έως 500" με βάση τους βιντεοπροβολείς εγκατάστασης της Epson.

A3772_Corporate_Projector_vs_flat_panel_Guide_1EL_0616

2. Πηγή: Futuresource Q415 – Western Europe - Corporate Flat Panels
3. Η φωτεινότητα των χρωμάτων (Απόδοση έγχρωμου φωτισμού) υπολογίζεται σύμφωνα με το IDMS 15.4. και ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης. Οι κορυφαίοι
επαγγελματικοί και εκπαιδευτικοί βιντεοπροβολείς Epson 3LCD συγκρίνονται με τους κορυφαίους βιντεοπροβολείς DLP μονού chip, με βάση τα στοιχεία της NPD από τον
Ιούνιο του 2013 έως το Μάιο του 2014 και τα στοιχεία της PMA Research από το 1ο μέχρι το 3ο τρίμηνο του 2013. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.epson.gr/CLO
4. Η έρευνα διεξήχθη από την Futuresource Consulting Limited από το 2001 έως το 2015

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Epson ή επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.epson.gr
Epson Italia SpA, Υποκατάστημα Ελλάδος
τηλ.: 210-8099499
fax: 210-6828615
info@epson.gr
www.epson.gr
Τα εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα αποτελούν ιδιοκτησία της Seiko Epson Corporation ή των αντίστοιχων κατόχων τους.
Οι πληροφορίες των προϊόντων ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
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