Soluções para Reuniões da Epson

PROJETOR OU
ECRÃ PLANO?

O QUE DEVE PROCURAR
NUM ECRÃ?
Este guia explora a importância da dimensão, da economia e da qualidade da imagem
do ecrã e ajuda-o a encontrar o ecrã ideal para a sua sala de reuniões.
Para escolher o ecrã certo para o seu negócio, há muitos fatores a ter em conta. Uma
das primeiras perguntas que se poderá colocar é: preciso de uma solução de projetor,
um quadro branco ou um ecrã plano?
Conseguir a visualização ideal, com a visibilidade correta, é fundamental para tirar
o máximo partido das suas reuniões e do conteúdo no ecrã. Uma das vantagens
dos projetores Epson é o facto de oferecerem uma dimensão de ecrã escalável,
para se adequaram aos vários requisitos das salas de todos os tamanhos.

GRANDES SALAS DE REUNIÕES
E CONFERÊNCIAS
Distância de visualização: 3 a 11 metros
Dimensão de ecrã típica: 100" a 500" (2,54 a 12,7 metros)
Reunião: partilha de informações e apresentações
de um para muitos
Conteúdo: apresentações, folhas de cálculo e Websites

SALAS DE REUNIÕES DE MÉDIA DIMENSÃO
Distância de visualização: 2 a 3 metros
Dimensão de ecrã típica: 65" a 200" (1,5 a 5 metros)
Reunião: funcionalidades de acesso remoto, exigente
equivalência ao ambiente de trabalho e ambiente participativo
Conteúdo: documentos e folhas de cálculo em quadro
branco interativo

PEQUENAS SALAS DE REUNIÕES E FORMAÇÃO
Distância de visualização: 1 a 2 metros
Dimensão de ecrã típica: 30" a 65" (0,76 a 1,65 metros)
Reunião: apresentações em espaços provisórios de um para
um ou de um para muitos
Conteúdo: apresentações, vídeos e módulos de formação

A DIMENSÃO CERTA PARA
A VISIBILIDADE IDEAL
Comecemos pela determinação da dimensão de ecrã adequada à sua sala.
Esta simples escolha é muito importante – precisa de apresentar conteúdo
claramente para realizar reuniões eficazes, ao mesmo tempo que assegura
que cumpre as normas de saúde e segurança. Com uma solução escalável
adequada a salas de qualquer dimensão, os projetores Epson tornam esta
decisão mais fácil do que nunca.

CUMPRA FACILMENTE OS REQUISITOS DE DIMENSÃO
DE ECRÃ MÍNIMOS
Não estaria confortável a trabalhar à secretária com um ecrã demasiado
pequeno – não é bom para os olhos e poderá comprometer a qualidade
do conteúdo no ecrã.
Pelos mesmos motivos, precisa de uma dimensão de ecrã correta para
a sua sala de reuniões – motivo pelo qual os projetores Epson cumprem as
normas de saúde e segurança relacionadas com a replicação da experiência
de ambiente de trabalho média utilizada nas empresas hoje em dia
(Diretiva da UE 90/270/CEE – Equipamentos Dotados de Visor).
A funcionalidade e a escalabilidade da dimensão de ecrã dos projetores
Epson asseguram que o conteúdo mostrado não é demasiado pequeno,
tem uma alta qualidade e é claramente visível a todos os presentes, tomando
em consideração as distâncias de visualização em relação ao ecrã. Assim,
todos os presentes na reunião têm as mesmas oportunidades de partilhar
e participar.

DISTÂNCIAS DE VISUALIZAÇÃO EFICAZES

Utilize o teste de visão
Snellen para assegurar
que tem a dimensão de
ecrã adequada à sua
sala de reuniões.
Quem tem uma visão
20/20 deve conseguir ver
a linha 8 do gráfico a uma
distância de 6 metros.
Se não conseguir, poderá
ser um indicador de que
não tem a dimensão
de ecrã adequada para
a sua sala de reuniões.

Apesar da precisão necessária para obter a visualização ideal, é fácil fazer
apresentações eficazes para distâncias de visualização variáveis com um
único projetor, possíveis graças à dimensão de ecrã escalável que não
é possível com os ecrãs planos tradicionais.

70" (1,7 m)

100" (2,5 m)

Ecrã de projetor

65" (1,6 m)

100"

Baseado numa sala normal com comprimento de 6 metros

ESCOLHA A SUA SOLUÇÃO
Obter a dimensão de ecrã ideal significa replicar a experiência de ambiente
de trabalho média para todos os participantes na reunião, incluindo os que
estão mais afastados do ecrã.
De acordo com o teste de visão Snellen, para uma imagem aparentar
a mesma dimensão quando está ao dobro da distância, tem de ter
o dobro da altura ou o quádruplo da área.

60" (1,5 m) parece um
monitor de 14" (0,35 m)

Ecrã de 100" (2,5 m) parece um
monitor de 25,2" (0,64 m)
Baseado numa dimensão de sala de 4 x 3 metros

DIMENSIONAR AO SEU ESPAÇO
Utilize a tabela abaixo para determinar a dimensão de ecrã ideal para a sua sala de
reunião: procure o comprimento da sala no lado esquerdo e desloque-se para a direita.

Comprimento
da sala
(m)

1,8
2
2,1
2,3
2,4
2,6
2,7
2,9
3
3,2
3,4
3,5
3,7
3,8
4
4,1
4,3
4,4
4,6
4,7
4,9

Ecrã de
50"
(1,2 m)

Ecrã de
55"
(1,4 m)

Ecrã de
60"
(1,5 m)

Ecrã de
65"
(1,65 m)

Ecrã de
70"
(1,77 m)

Ecrã de
80"
(2 m)

Ecrã de
100"
(2,5)

Ecrã de
120"
(3 m)

Ecrã de
150"
(3,8 m)

EXTRA GRANDE
Esta dimensão criará
uma experiência
significativamente
maior do que no
ambiente de trabalho
EXCELENTE
VISIBILIDADE
Proporciona uma
experiência na
sala equivalente
à experiência do
ambiente de trabalho
ACEITÁVEL
Cumpre os padrões
mínimos, mas não
equivale a uma
experiência de
ambiente de trabalho
NÃO
RECOMENDADO
Fraca experiência que
não cumpre qualquer
norma

5
5,2
5,3
5,5
Nota: Assume-se que os ecrãs com menos de 80" (2 metros) estão no formato 16:9, e com 80" ou mais, no formato 16:10

COLABORAÇÃO
RENTÁVEL
A Epson também oferece projetores interativos como alternativa aos ecrãs, flipcharts
e quadros brancos separados. A solução para sala de reuniões da Epson permite ter,
por um único custo fixo, uma dimensão de ecrã flexível e escalável que se expande
até 500"1 (12,7 metros).
A solução multifunções da Epson tem apenas uma fração do preço dos ecrãs planos
com mais de 80" (2 metros). E como os projetores Epson são significativamente
mais leves do que os ecrãs planos, a sua instalação é mais fácil e mais económica.
Um projetor Epson disponibiliza praticamente as mesmas portas de conectividade
que um ecrã plano e, sem taxas de licença ou custos de software, a solução gera
um retorno do investimento mensurável logo após a instalação.

COLABORAÇÃO OTIMIZADA
Além de proporcionar um desempenho de ecrã ideal, os projetores Epson foram
concebidos para se integrarem nos seus sistemas atuais. Com as soluções para salas
de reuniões da Epson, poderá criar uma sala de reuniões dinâmica, flexível e preparada
para o futuro, e unificar as comunicações para assegurar sempre um fluxo de trabalho
regular em todos os dispositivos.

Colabore em
videoconferências
de alta qualidade

Anote com
uma precisão
incomparável

Projete sem fios a
partir de dispositivos
móveis

Guarde, partilha
e imprima

QUALIDADE
FÁCIL DE VER
Dia

Noite

SEM REFLEXOS
O ajuste de luminosidade automático nos
projetores Epson deteta as condições de
luz ambiente na sala e altera o nível de
luminosidade em conformidade, o que
permite ver o conteúdo com nitidez
e sem reflexos.

VISUALIZAÇÃO SEM LIMITAÇÕES
Alguns ecrãs planos têm ângulos de visualização
limitados que dificultam a visualização
do conteúdo no ecrã quando visualizado
lateralmente. Mas isto não acontece com
os projetores Epson, uma vez que não têm
ângulos mortos, o que permite a todos visualizar
facilmente o conteúdo.

Ecrã plano

Projetor Epson

AGRADÁVEL À VISTA
Os ecrãs RGB planos podem parecer
pixelizados quando se olha para os
mesmos de perto durante longos
períodos, como nas apresentações
interativas ou durante uma colaboração
prolongada, o que poderá causar
incómodo nos olhos. Por outro lado,
os projetores têm menos pixelização
do que os ecrãs planos e, com o ajuste
de luminosidade automático, podem
ser visualizados com todo o conforto
durante longos períodos.

Ecrã plano

Projetor Epson

As vantagens são claras: com uma dimensão de ecrã escalável
da Epson, pode realizar reuniões cativantes com conteúdo de alta
qualidade, visível para todos, em praticamente qualquer sala.

Dimensões

Projetores Epson

Ecrã plano

Dimensões
da imagem
(na diagonal)

Escalável até 500" (12,7 metros)1

Ecrã plano interativo médio
de 65" – 69"2 (1,65 - 1,75 m)

Dimensão ajustável

Escalável

Fixo

Impacto

Os ecrãs corretamente
dimensionados maximizam a
visibilidade e o impacto e promovem
a colaboração

Os ecrãs de dimensão
inadequada minimizam o impacto
e a visibilidade, e limitam
a interação
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SAIBA MAIS EM:
www.epson.eu/meeting-solutions

A3772_Corporate_Projector_vs_flat_panel_Guide_1PT_0616

1. Dimensão de ecrã de até 500" (12,7 metros) baseada nos projetores de instalação Epson.
2. Fonte: Futuresource Q415 – Western Europe - Corporate Flat Panels
3. Luminosidade cromática (Colour Light Output) medida de acordo com a IDMS 15.4. A luminosidade cromática varia consoante as condições de utilização.
Projetores Epson 3LCD Profissionais e para Educação líderes comparados com os projetores DLP de um chip líderes, com base nos dados NPD de junho
de 2013 a maio de 2014 e nos dados da PMA Research do 1º ao 3º trimestre de 2013. Para mais informações, visite www.epson.pt/CLO
4. Inquérito realizado pela Futuresource Consulting Limited para o período de 2001 a 2015
Para mais informações, contacte o seu representante Epson local ou visite www.epson.pt
Epson Ibérica S.A
Sucursal em Portugal
Telefone: 213 035 400
Fax: 213 035 490
epson@epson.pt
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000
Pré Venda: 707 222 111
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
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