Epson møteløsninger

PROJEKTOR ELLER
FLATSKJERM?

DETTE BØR DU SE ETTER
I EN SKJERM
Denne veiledningen tar for seg viktigheten av skjermstørrelsen, kostnadseffektivitet
og bildekvalitet og hjelper deg med å finne den perfekte skjermen til møterommet.
Når du skal velge riktig skjerm til virksomheten, er det mye som må vurderes. Ett av
de første spørsmålene du må stille er: Trenger jeg en alt-i-ett-projektorløsning, en tavle
eller en flatskjerm?
Det er essensielt å ha optimal visning, med korrekt synlighet, for å få mest ut av møtene
og innholdet på skjermen. En av fordelene med Epson-projektorene er at de tilbyr en
skalerbar skjermstørrelse som oppfyller de ulike behovene for rom i alle størrelser.

STORE MØTEROM OG KONFERANSEROM
Visningsavstand: 3 til 11 meter
Typisk lerretsstørrelse: 100 til 500 tommer
Møte: Én til flere presentasjoner og informasjonsdeling
Innhold: Presentasjoner, regneark og nettsider

MIDDELS STORE MØTEROM
Visningsavstand: 2 til 3 meter
Typisk lerretsstørrelse: 65 til 200 tommer
Møte: Samarbeidsmiljø, må være tilsvarende en
skrivebordsløsning og ha mulighet for ekstern tilgang
Innhold: Interaktive tavledokumenter og regneark

SMÅ MØTEROM OG KURSROM
Visningsavstand: 1 til 2 meter
Typisk lerretsstørrelse: 30 til 65 tommer
Møte: Presentasjoner én-til-én eller én-til-flere
Innhold: Presentasjoner, videoer og kurs

RIKTIG STØRRELSE FOR
OPTIMAL SYNLIGHET
Det starter med å finne den riktige skjermstørrelsen til rommet. Dette
enkle valget er svært viktig – du er avhengig av at innholdet vises klart og
tydelig for å holde effektive møter, samtidig som du overholder helse- og
sikkerhetsstandarder. Med en skalerbar løsning som passer rom i alle størrelser,
gjør Epson-projektorer denne avgjørelsen enklere enn noen sinne.

DET ER ENKELT Å OPPFYLLE MINIMUMSKRAVENE
TIL SKJERMSTØRRELSE
Du ville ikke vært komfortabel med å arbeide på et skrivebord der skjermen
er for liten – det er ikke bra for øynene og det kan gå ut over visningskvaliteten.
Av de samme årsakene trenger du en skjermstørrelse som passer
til møterommet – og derfor overholder Epson-projektorer helseog sikkerhetsstandarder som gjenskaper den gjennomsnittlige
skrivebordsopplevelsen som brukes i dagens bedrifter
(EU-direktiv 90/270/EØF – Skjermutstyr).
Skalerbarheten og funksjonene i Epson-projektorer betyr at det er enkelt å sørge
for at innholdet som vises ikke er for lite, at det holder høy kvalitet og er klart
og tydelig for alle, selv når visningsavstanden for alle tas med i beregningen.
På den måten har alle på møtet samme mulighet til å dele og engasjere seg.

EFFEKTIVE VISNINGSAVSTANDER
Til tross for presisjonen som kreves for å oppnå optimal visning, er det enkelt
å levere effektive presentasjoner for ulike visningsavstander med en enkelt
projektor, som det legges til rette for med en skalerbar skjermstørrelse som
ikke er mulig med tradisjonelle flatskjermer.

Med Snellen-synstesten
kan du sikre at du har
riktig skjermstørrelse
for møterommet.
Personer med perfekt
syn skal kunne se linje
8 på tabellen fra 6 meter.
Hvis du ikke kan det, kan
det være en indikator
på at du ikke har riktig
skjermstørrelse for
møterommet.

70 tommer

100 tommer

Projektorskjerm

65 tommer

100
tommer

Basert på en typisk romlengde på 6 meter

VELGE LØSNINGEN DIN
For å oppnå den optimale skjermstørrelsen må man gjenskape den
gjennomsnittlige skrivebordsopplevelsen for alle deltakerne på møtet,
inkludert dem som sitter lengst vekk fra skjermen.
I henhold til Snellen-synstesten må et bilde være to ganger så høyt eller
fire ganger så stort for at det skal se ut til å være i samme størrelse når
avstanden er dobbelt så lang.

60 tommers lerret føles som
en 14 tommers skjerm

100 tommers lerret føles som
en 25.2 tommers skjerm

Basert på en romstørrelse på 4 x 3 meter

SKALER TIL ROMMET
Bruk diagrammet nedenfor til å finne optimal skjermstørrelse til møterommet:
bare finn romlengden til venstre og se tilsvarende skjermstørrelse.
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EKSTRA STOR
Denne størrelsen vil
skape en opplevelse som
er betydelig store enn
en skrivebordsopplevelse.
UTMERKET SYNLIGHET
Dette vil levere en
romopplevelse som
er tilsvarende en
skrivebordsopplevelse
AKSEPTABEL
Dette oppfyller
minimumsstandardene,
men er ikke tilsvarende
en skrivebordsopplevelse
IKKE ANBEFALT
Dette gir en dårlig
opplevelse som
ikke oppfyller
noen standarder
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Merk: Skjermer som er mindre enn 80 tommer anses å være 16:9, skjermer som er 80 tommer eller større, anses å være 16:10

KOSTNADSEFFEKTIVT
SAMARBEID
Epson tilbyr også interaktive projektorer som et alternativ til delte skjermer, flippovere
og tavler. Med Epsons møteromsløsning kan du til en fast pris få en fleksibel og skalerbar
skjermstørrelse som strekker seg opp til 500 tommer1.
Epsons alt-i-ett-løsning koster bare en brøkdel av prisen på flatskjermer på over 80 tommer.
Og ettersom Epson-projektorer er betydelig lettere enn flatskjermer, er de enklere og mye
mer kostnadseffektive å montere. En Epson-projektor inneholder også tilkoblingsportene
som en flatskjerm har, uten lisensavgifter eller programvarekostnader. Løsningen sørger
for en målbar avkastning rett ut av esken.

OPTIMALISERT SAMARBEID
I tillegg til å tilby optimal skjermytelse, er Epson-projektorene laget for å integreres med
dine eksisterende systemer. Med Epsons møteromsløsninger kan du skape et fleksibelt,
fremtidsrettet, dynamisk møterom og forene kommunikasjonen for å sørge for en jevn
arbeidsflyt på tvers av alle enheter – alltid.

Samarbeid via
videokonferanser
av høy kvalitet

Skriv notater
med enestående
presisjon

Projiser trådløst
fra mobile enheter

Lagre, del
og skriv ut

KVALITET DET
ER ENKELT Å SE
Dag

Natt

INGEN REFLEKSJONER
Automatisk lysjustering i Epson-projektorer
registrerer omgivelseslysforholdene i rommet
og endrer nivået til lysstyrken i samsvar med
dette, slik at du kan se innholdet tydelig uten
gjenskinn fra skjermen.

VISNING FRA ALLE VINKLER
Noen flatskjermer har begrensede visningsvinkler,
noe som gjør det vanskelig å se innhold på
skjermen når man står litt på siden. Dette er
imidlertid ikke tilfellet med Epson-projektorer,
som ikke har noen blindsoner, slik at alle enkelt
kan se innholdet.

Flatskjerm

Epson-projektor

SKÅNSOMT FOR ØYET
RGB-skjermer kan se pikselerte
ut når de ses på kort avstand over
lengre perioder – for eksempel
under interaktive presentasjoner
eller langvarig samarbeid – noe som
kan slite på øynene. Projektorer har
mindre pikselering enn flatskjermer,
og med automatisk lysjustering
kan du se på dem uten problemer
i lengre perioder.
Flatskjerm

Epson-projektor

Fordelene er tydelige: med en skalerbar skjermstørrelse fra Epson kan
du levere engasjerende møter med innhold av høy kvalitet som er synlig
for alle, i omtrent alle typer rom.

Størrelse

Bildestørrelse
(diagonal)
Regulerbar
størrelse
Inntrykk

Epson-projektorer

Flatskjerm

Skalerbar opptil 500 tommer1

Gjennomsnittlig
interaktiv flatskjerm
65 tommer – 69 tommer2

Skalerbar

Fast

Skjermer av riktig størrelse
maksimerer synligheten og
inntrykket, og oppfordrer til
samarbeid

Skjermer av feil størrelse
minimer inntrykket, synligheten
og begrenser samarbeidet
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LES MER PÅ:
www.epson.no/meeting-solutions

1. Skjermstørrelse på opptil 500 tommer basert på Epsons installasjonsprojektorer.
2. Kilde: Futuresource Q415 – Western Europe - Corporate Flat Panels
3. Fargelysstyrken ble målt i henhold til IDMS 15.4. Fargelysstyrken kan variere, avhengig av bruksforholdene. Ledende Epson 3LCD-projektorer
for bedrifter og utdanningssektoren sammenlignet med ledende DLP-projektorer med én brikke basert på NPD-data for perioden juni 2013
til mai 2014 og data fra PMA Research for første til tredje kvartal 2013. Du finner mer informasjon på www.epson.no/CLO.
4. Undersøkelse utført av Futuresource Consulting Limited i perioden 2001 til 2015
Hvis du vil ha nærmere informasjon, kan du kontakte ditt lokale Epson-kontor eller gå til www.epson.no
Epson Norge
Salgskontor: 67 11 37 70
Support/Service: 815 35 180
Forhåndssalg: 815 35 210
www.epson.no

Fjordveien 3
1363 Høvik

Varemerker og registrerte varemerker eies av Seiko Epson Corporation eller deres respektive innehavere.
Produktopplysningene kan endres uten varsel.
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