Soluţii Epson pentru prezentări

PROIECTOR SAU
ECRAN PLAT?

CE AR TREBUI SĂ CĂUTAŢI
PENTRU UN MOD DE
AFIŞARE OPTIM ?
Acest ghid va explora importanţa dimensiunii afişajului, eficienţa costurilor şi calitatea
imaginii, ajutându-vă să găsiţi soluţia optimă pentru sala dvs. de conferinţe.
Atunci când alegeţi afişajul potrivit pentru afacerea dvs., trebuie luate în considerare
numeroase aspecte. Una dintre primele întrebări pe care le puteţi pune este: Am nevoie
de o soluţie de proiectare all-in-one, de o tablă albă sau de un ecran plat?
Afişarea optimă, cu vizibilitatea corectă, este esenţială pentru a exploata la maximum
conferinţele şi conţinutul de pe ecran. Unul dintre avantajele proiectoarelor Epson este
faptul că oferă posibilitatea de a scala dimensiunea ecranului, pentru a se potrivi în
încăperi de dimensiuni diferite.

SĂLI DE CONFERINŢE DE MARI DIMENSIUNI
Distanţă de vizualizare: 3-11 metri
Dimensiune tipică a ecranului: 100"-500"
Conferinţă: Prezentări şi partajare de informaţii pentru mai
multe persoane
Conţinut: Prezentări, tabele şi site-uri web

SĂLI DE CONFERINŢE DE DIMENSIUNI MEDII
Distanţă de vizualizare: 2-3 metri
Dimensiune tipică a ecranului: 65"-200"
Conferinţă: Mediu de colaborare, echivalenţă cu cerinţe
superioare pentru birou şi posibilităţi de acces de la distanţă
Conţinut: Documente şi tabele afişate pe table albe interactive

SĂLI DE CONFERINŢE ŞI TRAINING DE MICI
DIMENSIUNI
Distanţă de vizualizare: 1-2 metri
Dimensiune tipică a ecranului: 30"-65"
Conferinţă: Prezentări rapide pentru una sau mai multe
persoane
Conţinut: Prezentări, materiale video şi module de training

DIMENSIUNEA POTRIVITĂ PENTRU
VIZIBILITATEA OPTIMĂ
Mai întâi găsiţi dimensiunea de ecran potrivită pentru încăperea dvs. Această
alegere simplă este foarte importantă – trebuie să afişaţi conţinutul în mod
clar pentru a beneficia de prezentări eficiente, asigurând, în acelaşi timp,
conformitatea cu standardele de sănătate şi siguranţă. Oferind o soluţie
scalabilă, care se potriveşte în încăperi de orice dimensiune, proiectoarele
Epson uşurează mai mult ca niciodată această soluţie.

ÎNDEPLINIŢI CU UŞURINŢĂ CERINŢELE PRIVIND
DIMENSIUNEA MINIMĂ A ECRANULUI
Lucrul pe un ecran prea mic nu ar fi prea confortabil – sunt afectaţi ochii şi
calitatea conţinutului afişat poate fi compromisă.
Din aceleaşi motive, aveţi nevoie de un ecran cu dimensiuni corecte pentru
sala de conferinţe – de aceea proiectoarele Epson respectă standardele
de sănătate şi siguranţă cu privire la reproducerea experienţei de lucru la
birou utilizate în prezent în cadrul companiilor (Directiva UE 90/270/CEE –
Echipamente cu ecran de vizualizare).
Datorită scalabilităţii dimensiunii ecranului şi funcţionalităţii proiectoarelor
Epson, este uşor să vă asiguraţi că, conţinutul afişat nu este prea mic, are
o calitate superioară şi este vizibil pentru toată lumea, luând în considerare
distanţele de vizualizare faţă de ecran. În acest mod, toată lumea care
participă la conferinţă are aceleaşi oportunităţi de a interacţiona.

DISTANŢE EFECTIVE DE VIZUALIZARE
În ciuda preciziei necesare pentru a obţine un afişaj optim, este mai uşor să
realizaţi prezentări eficiente pentru diferite distanţe de vizualizare cu un singur
proiector, care are capacitatea de a reda conţinut la dimensiuni scalabile,
lucru care nu este posibil pe ecranele plate tradiţionale.

Prin intermediul testului
Snellen pentru raza de
vizualizare, vă puteţi
asigura că beneficiaţi de
dimensiunea potrivită de
ecran pentru sala dvs.
de conferinţe.
Cei cu o vedere 20/20
ar trebui să poată vedea
rândul 8 al graficului de la
o distanţă de 20 ft. Dacă
nu puteţi să îl vedeţi,
acest lucru poate indica
faptul că dimensiunea de
ecran nu este potrivită
pentru sala dvs. de
conferinţe.
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În baza unei încăperi cu dimensiunea de 6 metri

ALEGEŢI-VĂ SOLUŢIA
Obţinerea unei dimensiuni optime a ecranului înseamnă reproducerea experienţei
medii de lucru la birou pentru toţi participanţii la conferinţă, inclusiv pentru cei care
se află la distanţa cea mai mare faţă de ecran.
Conform testului Snellen pentru raza de vizualizare, pentru ca o imagine să aibă
aceeaşi dimensiune atunci când se află la o distanţă de două ori mai mare, trebuie
să fie de două ori mai înaltă sau să aibă o suprafaţă de patru ori mai mare.

Afişajul de 60" oferă o experienţă
de monitor de 14"

Afişajul de 100" oferă o experienţă
de monitor de 25,2"

În baza unei încăperi cu dimensiunea de 4 x 3 metri

SCALAŢI IMAGINEA CONFORM SPAŢIULUI DE CARE DISPUNEŢI
Utilizaţi graficul de mai jos pentru a afla dimensiunea optimă a ecranului pentru sala dvs. de
conferinţe: priviţi pur şi simplu pe lungimea încăperii în stânga şi scanaţi de-a lungul acesteia.

Lungime
încăpere
(m)

Afişaj
de 50"

Afişaj
de 55"

Afişaj
de 60"

Afişaj
de 65"

Afişaj
de 70"

Afişaj
de 80"

Afişaj
Afişaj
Afişaj
de 100" de 120" de 150"

1,8
2,0
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2,3
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2,7
2,9
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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
Notă: Pentru afişajele mai mici de 80 inci se presupune un raport de 16:9, iar pentru cele de cel puţin 80 inci
se presupune un raport de 16:10

FOARTE MARE
Această dimensiune
va crea o imagine
cu mult mai mare
decât în cazul
lucrului la birou
VIZIBILITATE
EXCELENTĂ
Aceasta va oferi
o experienţă
echivalentă cu cea a
lucrului la birou
ACCEPTABILĂ
Aceasta respectă
standardele
minime, dar nu
este echivalentă cu
experienţa lucrului la
birou
NERECOMANDATĂ
Aceasta este o
experienţă inferioară,
care nu îndeplineşte
niciun standard

COLABORARE
AVANTAJOASĂ
Epson oferă, de asemenea, proiectoare interactive ca alternativă la ecrane separate,
flipchart-uri şi table albe. Soluţia Epson pentru săli de conferinţe vă permite ca, pentru
un preţ fix, să beneficiaţi de o dimensiune de ecran flexibilă şi scalabilă până la 500"1.
Soluţia all-in-one Epson are un preţ care reprezintă doar o fracţiune din cel al ecranelor
plate de peste 80". Şi, datorită faptului că proiectoarele Epson sunt cu mult mai uşoare
decât ecranele plate, procesul de instalare este mai simplu şi mai economic. Un
proiector Epson oferă, de asemenea, porturi de conectivitate similare cu cele ale unui
ecran plat şi, pentru că nu există taxe de licenţă sau costuri cu software-ul, soluţia
generează o rentabilitate a investiţiei care poate fi evaluată din momentul achiziţiei.

COLABORARE OPTIMIZATĂ
Pe lângă oferirea unor performanţe optime ale ecranului, proiectoarele Epson sunt
concepute pentru a se integra în sistemele existente. Prin intermediul soluţiilor Epson
pentru săli de conferinţe, puteţi crea un mediu flexibil, dinamic, pe termen lung şi puteţi
unifica mijloacele de comunicare pentru a asigura în permanenţă un flux de lucru fără
probleme pe toate dispozitivele.

Colaboraţi prin
intermediul conferinţelor
video de calitate
superioară

Adnotaţi cu o
precizie fără egal

Proiectaţi în mod
wireless de pe
dispozitive mobile

Salvaţi, partajaţi
şi imprimaţi

CALITATE
REMARCABILĂ
Ziua

Noaptea

FĂRĂ REFLEXII
Reglarea automată a luminii oferită de
proiectoarele Epson detectează condiţiile
de luminozitate din încăpere şi ajustează
în mod adecvat nivelul acesteia, pentru a
putea vizualiza în mod clar conţinutul, fără
străluciri.

VIZUALIZARE FĂRĂ RESTRICŢII
Unele ecrane plate au unghiuri de vizualizare
restricţionate, făcând dificilă vizionarea
conţinutului pe ecran atunci când vă aşezaţi
în lateral. Acest lucru, însă, nu este valabil în
cazul proiectoarelor Epson, care nu au unghiuri
moarte, permiţând tuturor să vizualizeze
cu uşurinţă conţinutul.

Ecran plat

Proiector Epson

PROTEJEAZĂ OCHII
Ecranele plate RGB pot părea pixelate
atunci când sunt privite din apropiere
pentru perioade lungi de timp – cum ar
fi în timpul prezentărilor interactive sau
al colaborărilor prelungite – solicitând
în mod excesiv ochii. Pe de altă parte,
proiectoarele sunt mai puţin pixelate
decât ecranele plate şi, datorită reglării
automate a luminii, pot fi privite pentru
perioade de timp mai lungi, fără a
solicita vederea.

Ecran plat

Proiector Epson

Beneficiile sunt clare. prin intermediul dimensiunii scalabile a ecranului oferite de
Epson, puteţi organiza conferinţe interactive, cu conţinut de calitate superioară,
vizibil pentru toată lumea, în aproape orice încăpere.

Dimensiune

Proiectoare Epson

Ecran plat

Dimensiune imagine
(diagonală)

Scalabilă până la 500"1

Ecran plat interactiv mediu, de
65"–69"2

Dimensiune
reglabilă

Scalabil

Fix

Impact

Afişajele dimensionate corect
maximizează vizibilitatea şi impactul,
încurajând colaborarea

Afişajele de dimensiuni
necorespunzătoare minimizează
impactul, vizibilitatea şi
restricţionează interacţiunea
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AFLAŢI MAI MULTE PE:
www.epson.eu/meeting-solutions

1. Dimensiune a ecranului de până la 500", conform specificaţiilor proiectoarelor Epson fixe
2. Sursa: Futuresource Q415 – Europa Occidentală - Ecrane plate pentru corporaţii
3. Luminozitatea pe culoare a fost măsurată în conformitate cu standardul IDMS 15.4. Luminozitatea pe culoare variază în funcţie de condiţiile de utilizare. Proiectoarele
3LCD Epson cele mai bine vândute destinate mediului de afaceri şi educaţional comparate cu proiectoarele DLP cu 1 cip cele mai bine vândute, în baza datelor NPD
din perioada iunie 2013 - mai 2014 şi datelor cercetărilor PMA pentru trimestrele 1-3 din 2013. Pentru mai multe informaţii, vizitaţi www.epson.ro/CLO
4. Studiu realizat de Futuresource Consulting Limited pentru perioada 2001-2015
Pentru informaţii suplimentare, contactaţi biroul Epson local sau vizitaţi www.epson.ro
EPSON Europe B.V., Romania Office
Strada Ion Urdăreanu nr. 34, parter
Sector 5, 050688 Bucureşti
Telefon: +40 21 402 5024
Fax: +40 21 402 5020
www.epson.ro
Mărcile comerciale şi mărcile înregistrate sunt proprietatea companiei Seiko Epson Corporation sau a deţinătorilor respectivi.
Informaţiile privind produsul se pot modifica fără anunţ prealabil.
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