Epson Meeting Solutions

PROJECTOR OF FLAT
PANEL DISPLAY?

WAAR MOET U OP LETTEN
BIJ DE AANSCHAF VAN
EEN SCHERM?
In deze handleiding bespreken we het belang van schermformaat, kosteneffectiviteit en
beeldkwaliteit, zodat u het optimale weergavescherm voor uw vergaderruimte kunt kiezen.
Er zijn tal van aspecten die u dient te overwegen wanneer u het juiste weergavescherm wilt
aanschaffen voor uw bedrijf. Een eerste overweging zou kunnen zijn: Heb ik een oplossing
nodig met een alles-in-één projector, een whiteboard of een flat panel display?
Het realiseren van optimale beeldkwaliteit, met de gewenste zichtbaarheid is cruciaal om optimaal
te kunnen profiteren van uw vergaderingen en de content die op het scherm wordt weergegeven.
Een belangrijk voordeel van Epson-projectoren is dat ze een schaalbaar schermformaat bieden,
waardoor ze voldoen aan de verschillende vereisten van ruimten van elk formaat.

GROTE VERGADER- EN CONFERENTIERUIMTEN
Kijkafstand: 3 tot 11 meter
Standaard schermformaat: 100" tot 500"
Vergadering: Groepspresentaties en informatie delen
Content: Presentaties, spreadsheets en websites

MIDDELGROTE VERGADERRUIMTEN
Kijkafstand: 2 tot 3 meter
Standaard schermformaat: 65" tot 200"
Vergadering: Samenwerkingsomgeving, die desktop-equivalentie
en mogelijkheden voor externe toegang vereist
Content: Documenten en spreadsheets via interactief whiteboard

KLEINE VERGADER- EN OPLEIDINGSRUIMTEN
Kijkafstand: 1 tot 2 meter
Standaard schermformaat: 30" tot 65"
Vergadering: Individuele of groepspresentaties voor onderweg
Content: Presentaties, video's en leermodules

HET JUISTE FORMAAT
VOOR OPTIMALE
ZICHTBAARHEID
Het eerste dat u moet doen is bepalen wat het juiste schermformaat
is voor uw vergaderruimte. Deze eenvoudige keuze is uiterst belangrijk.
Voor een efficiënte vergadering hebt u immers behoefte aan een duidelijke
weergave van content terwijl u er eveneens voor wilt zorgen dat u voldoet
aan gezondheids- en veiligheidsnormen. Met een schaalbare oplossing die
geschikt is voor ruimten van elke grootte, maken Epson-projectoren deze
beslissing eenvoudiger dan ooit.

PROBLEEMLOOS VOLDOEN AAN DE
MINIMUMVOORSCHRIFTEN VOOR SCHERMFORMAAT
Werken aan een bureau met een te klein beeldscherm is niet prettig – het
is slecht voor uw ogen en kan de beeldkwaliteit van de content negatief
beïnvloeden.
Voor diezelfde rede hebt u een schermformaat nodig dat geschikt is voor
uw vergaderruimte. Daarom voldoen Epson-projectoren aan de gezondheidsen veiligheidsnormen voor het reproduceren van een gemiddelde desktopervaring die momenteel voor bedrijven van toepassing zijn (EU-richtlijn
90/270/EEC – Beeldschermapparatuur).
Dankzij de schaalbaarheid van het schermformaat en functionaliteit
van de Epson-projectoren kunt u eenvoudig garanderen dat de getoonde
content niet te klein en duidelijk zichtbaar is voor alle aanwezigen, waarbij
u rekening houdt met de kijkafstand tot het scherm. Op die manier hebben
alle deelnemers in de vergadering dezelfde mogelijkheden om te
communiceren en deel te nemen.

EFFECTIEVE KIJKAFSTANDEN
Ondanks de vereiste nauwkeurigheid voor een optimale weergave, kunt
u met één enkele schaalbare projector eenvoudig efficiënte presentaties
leveren voor verschillende kijkafstanden. Traditionele flat panel displays
bieden die mogelijkheid niet.

U kunt de Snellen-oogtest
gebruiken om ervoor te
zorgen dat u het juiste
schermformaat gebruikt
in uw vergaderruimte.
Mensen met een 20/20
gezichtsvermogen
moeten de 8e regel op
de Snellen-kaart kunnen
lezen op een afstand
van 6 m. Als dit niet
haalbaar is, gebruikt u
mogelijk niet het juiste
schermformaat in uw
vergaderruimte.
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Op basis van een standaard kamerlengte van 6 meter

DE KEUZE MAKEN VOOR EEN OPLOSSING
Om het optimale schermformaat te verkrijgen moet u de gemiddelde
desktop-ervaring kunnen reproduceren voor alle deelnemers in de
vergadering, ook voor degenen die het verst verwijderd zijn van het scherm.
Volgens de Snellen-oogtest geldt: om een beeld even groot te laten lijken
als het twee keer zover weg staat, moet het twee keer zo hoog zijn, dat wil
zeggen vier keer zo groot in oppervlakte.

60"-schermweergave wordt ervaren
als een 14"-beeldscherm

100"-schermweergave wordt ervaren
als een 25.2"-beeldscherm

Op basis van een kamergrootte van 4 x 3 meter

AFSTEMMEN OP DE BESCHIKBARE RUIMTE
Gebruik onderstaande tabel om het optimale schermformaat voor uw vergaderruimte
te vinden: zoek aan de linkerzijde de kamerlengte op en kijk vervolgens naar rechts.

Kamerlengte
(m)

50"scherm

55"scherm

60"scherm

65"scherm

70"scherm

80"scherm

100"scherm

120"scherm

150"scherm

1.8
2.0
2.1
2.3
2.4
2.6
2.7
2.9
3.0
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
Opmerking: Schermen kleiner dan 80 inch worden verondersteld een beeldverhouding van 16:9 te hebben.
Schermen van 80 inch of groter worden verondersteld een beeldverhouding van 16:10 te hebben

EXTRA GROOT
Met deze afmetingen
wordt de ervaring
aanzienlijk groter
dan een desktop
kan bieden
UITSTEKENDE
ZICHTBAARHEID
Hiermee verkrijgt
u een weergaveervaring die
gelijkwaardig is aan
de desktop-ervaring
REDELIJK
Dit voldoet aan
de minimumnormen,
maar biedt geen
ervaring die
gelijkwaardig is
aan de desktopervaring
NIET AANBEVOLEN
Dit biedt een matige
ervaring die aan geen
enkele norm voldoet

KOSTEN-EFFICIËNT
SAMENWERKEN
Epson biedt de interactieve projectoren ook als alternatief voor afzonderlijke beeldschermen,
flip-overs en whiteboards aan. Met de oplossing van Epson hebt u voor één vast bedrag een
flexibel en schaalbaar schermformaat tot maximaal 500"1.
De alles-in-één-oplossing van Epson kost slechts een fractie van de prijs van flat panel
displays groter dan 80". Bovendien zijn Epson-projectoren aanzienlijk lichter dan flat
panel displays, waardoor ze eenvoudiger en veel voordeliger te installeren zijn. Daarnaast
biedt een Epson-projector vergelijkbare aansluitmogelijkheden die een flat panel display
heeft en aangezien er geen licentie- of softwarekosten zijn, levert de oplossing meetbaar
rendement direct vanaf het moment van ingebruikname.

OPTIMALE SAMENWERKING
Behalve optimale weergaveprestaties, biedt het ontwerp van de Epson-projectoren
perfecte integratie met uw bestaande systemen. Met de oplossingen van Epson
kunt u een flexibele, toekomstbestendige, dynamische vergaderruimte inrichten en
al uw communicatietoepassingen integreren, zodat u te allen tijde verzekerd bent
van een soepele workflow tussen alle apparaten.

Samenwerking
via hoogwaardige
videoconferenties

Aantekeningen
maken met
ongeëvenaarde
nauwkeurigheid

Draadloze projectie
van content vanaf
mobiele apparaten

Opslaan, delen
en afdrukken

DUIDELIJK ZICHTBARE
KWALITEIT
Dag

Nacht

GEEN REFLECTIE
Dankzij de automatische lichtaanpassing
in de Epson-projectoren wordt het
omgevingslicht in de ruimte gedetecteerd
en de helderheid navenant aangepast,
zodat content duidelijk zichtbaar wordt
weergegeven zonder verblindend licht.

ONBEPERKTE WEERGAVE
Sommige flat panel displays hebben een
beperkte weergavehoek, waardoor content
lastig te zien is vanaf de zijkanten van een
ruimte. De Epson-projectoren hebben hier geen
last van en hebben geen dode hoeken, zodat
iedereen de content goed kan zien.

Flat panel display

Epson-projector

EEN STRELING VOOR HET OOG
RGB flat panel displays kunnen een
gepixeld effect hebben als u er voor langere
tijd van dichtbij naar kijkt – bijvoorbeeld
tijdens interactieve presentaties of
langdurige samenwerking – wat kan leiden
tot vermoeide ogen. Projectoren hebben
daarentegen minder last van pixelering
dan flat panel displays en de automatische
lichtaanpassing zorgt ervoor dat u er
langere tijd moeiteloos naar kunt kijken.
Flat panel display

Epson-projector

De voordelen zijn duidelijk: met het schaalbare schermformaat van Epson kunt
u in vrijwel elke ruimte stimulerende vergaderingen faciliteren met hoogwaardige
content die zichtbaar is voor iedereen.

Formaat

Epson-projectoren

Flat panel display

Beeldformaat
(diagonaal)

Schaalbaar tot 500"1

Gemiddeld interactief flat
panel display 65" – 69"2

Instelbaar formaat

Schaalbaar

Vast

Impact

Correcte afstelling van
weergaveformaat optimaliseert
zichtbaarheid en impact; nodigt
uit tot samenwerking

Beeldschermen met een
incorrecte afstelling van
weergaveformaat hebben
minimale impact, bieden
minder zichtbaarheid
en beperken interactie
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GA VOOR MEER INFORMATIE NAAR:
www.epson.nl/meeting-solutions
www.epson.be/meeting-solutions

A3772_Corporate_Projector_vs_flat_panel_Guide_1NL_0616

1. Schermformaat van maximaal 500" is gebaseerd op de installatieprojectoren van Epson.
2. Bron: Futuresource 4e kwartaal 2015 – West-Europa - Corporate Flat Panels
3. Kleurhelderheid (Colour Light Output) gemeten conform IDMS 15.4. Kleurhelderheid kan variëren, al naar gelang de gebruiksomstandigheden.
Toonaangevende Epson 3LCD-projectoren voor bedrijven en het onderwijs vergeleken met toonaangevende DLP-projectoren met één chip,
op basis van NPD-gegevens voor juni 2013 tot en met mei 2014 en gegevens van PMA Research voor het 1e t/m 3e kwartaal van 2013.
Ga voor meer informatie naar www.epson.nl/clo of www.epson.be/CLO
4. Onderzoek uitgevoerd door Futuresource Consulting Limited over de periode van 2001 tot 2015
Neem voor meer informatie contact op met uw dichtstbijzijnde Epson-vestiging of ga naar www.epson.nl of www.epson.be
Epson Europe BV
Branch office Belgium
Belgicastraat 1 – Fountain Plaza
B-1930 Zaventem
Infoline: +32 (0)2 792 04 47
www.epson.be

Epson Europe BV – Vestiging Benelux
Hoogoorddreef 5
Atlas ArenA
NL-1101 BA Amsterdam
Infoline: +31 (0)20 708 5099
www.epson.nl

Handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van Seiko Epson Corporation of de respectieve eigenaars.
Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
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