Riešenia Epson pre zasadačky

PROJEKTOR ALEBO
DISPLEJ?

NA ČO BY STE SA
MALI ZAMERAŤ PRI
DISPLEJOCH?
Tento sprievodca sa venuje dôležitosti veľkosti obrazovky, cenovej výhodnosti a kvalite
obrazu, aby vám pomohol nájsť to najvhodnejšie zobrazenie pre vašu zasadačku.
Pri výbere správnej obrazovky pre vašu firmu musíte zobrať do úvahy veľa vecí. Prvá
z otázok môže byť: potrebujem multifunkčné zariadenie, tabuľu alebo displej?
Ak chcete čo najlepšie využiť svoje zasadnutia a obsah na obrazovke, je nevyhnutné
nájsť to najvhodnejšie zobrazenie so správnou viditeľnosťou. Jednou z výhod projektorov
Epson je to, že ponúkajú škálovateľnú veľkosť obrazovky, aby spĺňali meniace sa kritériá
miestností všetkých veľkostí.

VEĽKÉ ZASADAČKY A KONFERENČNÉ
MIESTNOSTI
Vzdialenosť od obrazovky: 3 – 11 metrov
Bežná veľkosť obrazovky: 100 – 500 palcov
Typ zasadnutia: prezentácie pred viacerými
ľuďmi a zdieľanie informácií
Obsah: prezentácie, tabuľky a webové stránky

STREDNE VEĽKÉ ZASADAČKY
Vzdialenosť od obrazovky: 2 – 3 metre
Bežná veľkosť obrazovky: 65 – 200 palcov
Typ zasadnutia: prostredie podporujúce spoluprácu, ktoré si
vyžaduje obrazovku podobnú osobným počítačom a možnosť
vzdialeného prístupu
Obsah: dokumenty a tabuľky pre interaktívne biele tabule

MALÉ ZASADAČKY A ŠKOLIACE MIESTNOSTI
Vzdialenosť od obrazovky: 1 – 2 metre
Bežná veľkosť obrazovky: 30 – 65 palcov
Typ zasadnutia: prezentácie pred jedným človekom
alebo prezentácie za chodu pred viacerými ľuďmi
Obsah: prezentácie, videá a školiace moduly

TÁ SPRÁVNA VEĽKOSŤ NA
OPTIMÁLNU VIDITEĽNOSŤ
Prvým krokom je nájdenie tej správnej veľkosti obrazovky pre vašu miestnosť.
Tento jednoduchý bod je však veľmi dôležitý – ak majú byť zasadnutia
efektívne, potrebujete jasne zobraziť obsah a popri tom zachovať aj zdravotné
a bezpečnostné štandardy. Vďaka možnosti škálovania obrazovky pre všetky
veľkosti miestností vám projektory Epson toto rozhodnutie jednoznačne uľahčia.

JEDNODUCHO SPLŇTE POŽIADAVKY NA MINIMÁLNU
VEĽKOSŤ OBRAZOVKY
Nepracovalo by sa vám dobre, ak by ste sedeli za stolom a mali by ste sa
pozerať na príliš malú obrazovku – nie je to dobré pre vaše oči a môže to
mať negatívny vplyv aj na kvalitu zobrazovaného obsahu.
Z týchto istých dôvodov potrebujete takú veľkosť obrazovky, ktorá sa hodí
do vašej zasadacej miestnosti. Preto projektory Epson spĺňajú zdravotné
a bezpečnostné štandardy v súčasnosti využívané v odvetví, ktoré sa týkajú
replikácie bežného zobrazenia obrazovky počítača (smernica EÚ 90/270/EHS –
práca so zobrazovacími jednotkami).
Škálovateľnosť obrazovky a funkcie projektorov Epson jednoducho zaručia,
že zobrazovaný obsah nebude príliš malý, bude vo vysokej kvalite a bude
jasne čitateľný pre všetkých prihliadajúc na vzdialenosť od obrazovky. Vďaka
tomu bude mať každý na zasadnutí rovnaké možnosti zapojiť sa do diskusie.

SPRÁVNE VZDIALENOSTI OD OBRAZOVKY
Napriek presnosti, ktorá je potrebná na dosiahnutie optimálneho zobrazenia,
môžete premietať kvalitné prezentácie pri rôznych vzdialenostiach od
obrazovky s jediným projektorom. Umožňuje to škálovateľnosť veľkosti
obrazovky, čo nie je možné pri tradičných displejoch.

Pomocou Snellenovho
testu zrakovej ostrosti
si môžete overiť, či
máte tú správnu veľkosť
obrazovky pre svoju
zasadaciu miestnosť.
Ľudia so zrakovou
ostrosťou 20/20 by
mali byť schopní zo
vzdialenosti asi 6 m
prečítať z tabuľky riadok 8.
Ak to nedokážete, môže to
byť znak toho, že veľkosť
obrazovky nie je vhodná
pre danú zasadaciu
miestnosť.
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Displej projektora
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Na základe typickej miestnosti s dĺžkou 6 metrov

VÝBER RIEŠENIA
Dosiahnutie optimálnej veľkosti obrazovky znamená, že každý účastník
porady bude schopný prečítať obsah tak, ako na obrazovke svojho
počítača, a to aj tí, ktorí sedia najďalej od obrazovky.
Podľa Snellenovho testu ostrosti zraku na to, aby sa obraz javil v rovnakej
veľkosti, keď je dvakrát ďalej, musí byť dvakrát taký vysoký alebo musí
mať štyrikrát väčšiu plochu.

60" zobrazenie sa javí
ako 14" monitor

100" zobrazenie sa javí
ako 25,2" monitor
Pri miestnosti s veľkosťou 4 x 3 metre

PRISPÔSOBTE OBRAZOVKU PRIESTORU
Pomocou tabuľky nižšie môžete nájsť optimálnu veľkosť obrazovky pre svoju
zasadačku: jednoducho vyhľadajte dĺžku svojej miestnosti na ľavej strane.
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Poznámka: Pri zobrazeniach menších ako 80 palcov sa predpokladá rozmer 16:9, pri zobrazeniach nad 80 palcov
sa predpokladá rozmer 16:10

MIMORIADNE
VEĽKÉ
Táto veľkosť vytvorí
dojem podstatne
väčšieho obrazu než
pri osobnom počítači
VYNIKAJÚCA
ČITATEĽNOSŤ
Dojem používateľa
bude rovnaký ako pri
osobnom počítači
PRIJATEĽNÉ
Toto zobrazenie spĺňa
minimálne štandardy,
ale nevyrovná sa
zobrazeniu na
osobnom počítači
NEODPORÚČA SA
Zobrazenie vo veľmi
zlej kvalite, ktoré
nespĺňa žiadne kritériá

SPOLUPRÁCA, KTORÁ VÁM
ŠETRÍ PROSTRIEDKY
Spoločnosť Epson ponúka aj interaktívne projektory ako alternatívu k samostatným
displejom, papierovým a bielym tabuliam. S riešeniami značky Epson pre zasadačky
zaplatíte len raz a môžete mať flexibilnú a škálovateľnú veľkosť obrazovky až do 500"1.
Multifunkčné riešenie Epson stojí len zlomok ceny plochej obrazovky, ktorá má viac
ako 80". A keďže projektory Epson sú podstatne ľahšie než displeje, uľahčujú a znižujú
náklady na inštaláciu. Projektor Epson má podobné možnosti pripojenia ako displej a
keďže nemusíte platiť žiadne poplatky za licencie či softvér, toto riešenie vám už od
začiatku šetrí náklady.

OPTIMALIZOVANÁ SPOLUPRÁCA
Okrem dosiahnutia optimálneho zobrazenia sú projektory Epson navrhnuté tak, aby
ich bolo možné integrovať do vašich existujúcich systémov. S riešeniami Epson pre
zasadačky môžete vytvoriť flexibilnú, dynamickú a nadčasovú zasadačku a zjednotiť
komunikáciu, aby ste všetkým zariadeniam vždy zabezpečili hladký priebeh pracovných
postupov.

Na spoluprácu využívajte
konferenčné videá vo
vysokej kvalite

Pridávajte poznámky
s bezkonkurenčnou
presnosťou

Bezdrôtová projekcia
z mobilných zariadení

Uložte, zdieľajte
a vytlačte

KVALITA, KTORÚ
ĽAHKO ZBADÁTE
Deň

Noc

BEZ ODLESKOV
Funkcia automatického prispôsobenia
svetla projektorov Epson vyhodnotí
svetelné podmienky v miestnosti
a podľa toho prispôsobí jas, takže
môžete zobrazovať obsah bez odleskov.

ZOBRAZENIE BEZ OBMEDZENIA
Niektoré displeje majú obmedzené pozorovacie
uhly, čo znemožňuje vidieť obsah, ak sa
pozeráte z boku miestnosti. Toto sa však netýka
projektorov Epson, ktoré nemajú mŕtve uhly.
Každý tak ľahko vidí celý obsah.

Displej

Projektor Epson

ŠETRNÝ K OČIAM
Displeje RGB sa pri dlhšom
pohľade zblízka môžu javiť
štvorčekovane (napríklad počas
interaktívnych prezentácií či pri dlhej
práci), čo môže priveľmi namáhať očí.
Na druhej strane, projektory zobrazujú
menej pixelového efektu než displeje
a vďaka automatickému prispôsobeniu
svetla sa na ne pohodlne môžete
pozerať aj dlhší čas.
Displej

Projektor Epson

Výhody sú jasné: pomocou škálovateľnej veľkosti obrazovky Epson
môžete viesť interaktívne zasadnutia s vysokokvalitným obsahom,
ktorý je viditeľný každému, a to takmer v akejkoľvek miestnosti.

Veľkosť

Projektory Epson

Displej

Veľkosť obrazu
(uhlopriečka)

Škálovateľné až do 500"1

Priemerná interaktívna
65" – 69"2 displej

Nastaviteľná veľkosť

Škálovateľná

Pevná

Výsledok

Správna veľkosť zobrazenia
maximalizuje viditeľnosť a dojem
a nabáda na spoluprácu

Zobrazenie v nesprávnej
veľkosti minimalizuje výsledok
a viditeľnosť a obmedzuje
schopnosť interakcie účastníkov
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ĎALŠIE INFORMÁCIE:
www.epson.eu/meeting-solutions

1. Veľkosť obrazovky až do 500" podľa projektorov Epson na montáž.
2. Zdroj: Futuresource Q415 – Západná Európa - Ploché obrazovky pre firmy.
3. Farebný jas (farebný svetelný výkon) meraný v súlade s normou IDMS 15.4. Farebný jas sa bude líšiť v závislosti od podmienok používania. Špičkové projektory
Epson 3LCD pre firmy a vzdelávacie inštitúcie v porovnaní so špičkovými jednočipovými projektormi DLP na základe údajov od spoločnosti NPD získaných
v období od júna 2013 do mája 2014 a údajov od spoločnosti PMA Research za 1. až 3. štvrťrok 2013. Ďalšie informácie nájdete na adrese www.epson.sk/CLO.
4. Výskum uskutočnený spoločnosťou Futuresource Consulting Limited v období rokov 2001 až 2015.
Ďalšie informácie získate od miestneho zastúpenia spoločnosti Epson alebo na webovej stránke www.epson.sk.
EPSON EUROPE B.V.
Organizační složka
Telefon: +420 548 427 811
Slavíčkova 1a
Fax: +420 548 427 816
638 00 Brno
Technická podpora: +421 232 786 682
Česká republika
www.epson.sk
Ochranné známky a registrované ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Seiko Epson Corporation alebo príslušných vlastníkov.
Informácie o tomto výrobku môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.
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