Görüntüleme çözümleri

Doğru ekranı
seçmek
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Bir ekranda olması gereken
şey nedir?
İş yeriniz için doğru ekranı bulmanıza yardımcı olacak bu
kılavuzda ekran boyutu, içeriğin okunabilirliği, görüntü kalitesi
ve git gide artan sürdürülebilirliğin önemini keşfedeceksiniz.

En doğru ekranı seçerken göz önünde
bulundurulması gereken birçok konu vardır.
Sormanız gereken ilk soru, "ihtiyacım olan
hepsi bir arada bir projeksiyon çözümü
mü, beyaz tahta mı yoksa düz panel mi"
sorusudur.
İzleyicilerin içeriği görebilmesini sağlamak
için optimum ekranı seçmek, başarılı
sunumlar için kritik önemdedir.
Epson görüntüleme çözümlerinin anahtar
avantajlarından biri, her büyüklükteki
odanın gereksinimlerini karşılayan 500"
boyutuna kadar ölçeklendirilebilir bir
ekran sunmasıdır.
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Full HD ekranlar

500"

1

Harika görüntüler ve doğru ekran boyutu

Kısıtlanmadan izleme deneyimi

Sezgisel ve yaratıcı çalışma alanları

Odanız için doğru ekran boyutunu bulmanız
son derece önemlidir; çünkü içeriği
görüntülemeyi kolaylaştırır ve izleyicilerin
anlayış ve katılımını en üst düzeye çıkarır.
Sabit düz panel ekranların aksine Epson
ekran çözümleri, inanılmaz kalitede, 500"
ölçeklenebilir Full HD görüntüler yansıtır ve
dolayısıyla çeşitli durumlarda mükemmel
sunum ve paylaşım için fırsat yaratır.

Bir izleme deneyimi, izleyiciler, sunulan
bilgiler karşısında daha rahat ve odaklı
olduğunda daha tatmin edici olur.
Epson görüntüleme çözümleri içeriği,
oda boyutuna kıyasla çok küçük düz
ekranlara göre her zaman ve her
durumda daha kolay sunar. Bir odada
kör nokta, parmak baskısı veya yansıma
olmadan doğru ekran boyutuna
sahip olmak, motivasyon ve verimliliği
arttırır ve yaptığımız her şeyde sonuç
almamızı sağlar.

Yaratıcı ve iş birliğine dayalı sunum alanları
için bir Epson ekran ve beyaz tahtayı
bir araya getirin. Bir düz ekran sadece
açıldığında kullanışlıdır. Epson ekran
çözümleri ve beyaz tahta ayrı ayrı veya
dijital içeriği görüntülemek ve açıklamak
için birlikte kullanılabilir.

Lamba mı Lazer
teknolojisi mi?
Epson'un yüksek kaliteli ekranları her seferinde profesyonel
performansı garanti eder.

Genel olarak Epson lamba modelleri düşük
bir ilk yatırım gerektirir. Lazer modellerimiz
tam anlamıyla "kur ve unut" modelleridir,
bakım gerektirmez ve derhal çalışmaya
hazırdır.

Lamba

Lazer

Düşük satın alma maliyeti

Birinci sınıf satın alma maliyeti

Düşük toplam sahip olma maliyeti,
sıkı bütçeler için idealdir

Kullanım ömrü boyunca daha az maliyet

Uygun ﬁyatlı lambalar

30.000 saate kadar ışık kaynağı ömrü

12.000 saate kadar lamba ömrü

Anında açma/kapama

TCO Certiﬁed6

"Kur ve unut" tarzı bakım, kalıcı ve erişimi
zor konumlar için idealdir

Lambasız

TCO Certiﬁed6
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Bakım döngüsünün sonu

Sorunsuz bağlantı

Epson’un "kur ve unut" görüntüleme
çözümleri, gelecek nesil performansı,
bakım döngülerini geçmişte bırakan
güvenilirlikle birleştirir. Sahip olma,
artık daha düşük maliyet, daha uzun
yaşam döngüsü ve 5 yıla kadar uzatılmış
garanti anlamına gelir.

Epson görüntüleme çözümleri
kapsamlı destek ve her kurulum veya
durumun gereksinimlerini karşılayacak
bağlantı seçeneklerine sahiptir. Özel
uygulamalarımız ve yazılımlarımız çok
yönlüdür ve insanların, ister kendi
odalarında ister başka bir ülkede olsun,
kendi cihazlarından katkıda bulunmalarını
kolaylaştırır ve "kendi cihazını getir" (BYOD)
tarzı çalışmayı destekler.

12.000 saat lamba ömrüne ve
30.000 saatlik lazer ışık kaynağına
güvenebilirsiniz5. Epson orijinal yedek
lambalar da herkesin düşündüğünden
daha uygun maliyetlidir. Aslında lazer
görüntüleme çözümlerimizde lamba
olmadığından değiştirmeye de gerek yoktur.

TCO Certiﬁed ile sürdürülebilir
bir IT seçimi
Bilim adamlarının çevreye etkimizi azaltmaya
çağırdığı bu günlerde, Epson ürünlerinin
sürdürülebilirliğin dikkate alınarak
tasarlandığını ve TCO Certiﬁed olduğunu
bilmek güzel.
TCO Certiﬁed, Epson'un sorumlu seçimler
yaptığını ve dünya genelinde tanınan
sürdürülebilirlik standartlarına ulaştığını
doğrulayan bağımsız bir onaydır. Bu sıkı
kurallar, teknoloji şirketleri için geçerlidir
ve bütün bir ürün yaşam döngüsü
boyunca uygulanan zorlu sosyal ve
çevresel kriterlere dayanır.
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Doğru ekran – görmek
inanmaktır
Her şey mekanınız için doğru perde boyutunu bulmakla
başlar. Bu basit seçim oldukça önemlidir - ilgi çekici toplantılar
yapabilmek için içeriği net bir şekilde görmenin yanı sıra sağlık
ve güvenlik standartlarına uyum sağlamanız da gerekir.
Minimum perde boyutu gereksinimlerini
kolaylıkla karşılayın
Perdenin çok küçük olduğu bir masada
çalışmak gözleriniz için iyi değildir ve
perdedeki içeriğin kalitesini azaltabilir;
bu nedenle toplantı odanızda doğru
perde boyutuna sahip olmanız önemlidir.
İşte bu nedenle Epson ekran çözümleri,
eşdeğer masaüstü ekran deneyiminin
sağlık ve güvenlik standartlarını aşar.
(AB Yönergesi 90/270/EEC – Ekranlı
Ekipmanlar).

Etkin görüş mesafesi
Ekran boyutu ölçeklenebilirliği ve
görüntüleme çözümlerimizin işlevselliği,
geleneksel düz panel ekranlarda bulunmaz.
Epson içerik ile izleme mesafesinden
bağımsız olarak doğru boyutta,
yüksek kalitede ve herkes tarafından
açıkça görülecek şekilde gösterilir ve
odada bulunan herkes aynı paylaşım
ve katılım fırsatına sahip olur.

Snellen görüş testi ile toplantı odanızda
doğru perde boyutuna sahip olduğunuzdan
emin olabilirsiniz.
20/20 vizyonu olanların, graﬁğin 8. satırını
20 ﬁt uzaklıktan görebilmesi gerekir.
Görememeleri, çalışma ortamınız için
doğru ekran boyutuna sahip olmadığınızın
bir göstergesi olabilir.

65"

Perde

70"

65"

70"

100"

100"

6 metrelik tipik bir oda uzunluğuna göre

Size uygun çözümü seçin
Optimum görüntüleme boyutunun
sağlanması, perdeden en uzakta olanlar
da dahil olmak üzere toplantıdaki tüm
katılımcılar için ortalama bir masaüstü
deneyimi oluşturma anlamına gelir.
Snellen görme testine göre, bir görüntüyü
iki kat daha uzakta olduğunda aynı boyutta
görünür hale getirmek için, görüntünün
iki kat daha yüksekte olması ya da alandaki
boyutunun dört kat daha büyük olması
gerekir.

100"

60"ekran

ekran

60" ekran, 14" monitör
gibi görünür

100" ekran, 25,2" monitör
gibi görünür

4x3 metre oda boyutuna göredir
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Kısıtlanmamış görüş
Epson görüntüleme çözümleri konfor ve verimliliği en üst
düzeye çıkarır. İçeriği net ve düzgün bir şekilde görememekten
kaynaklanabilecek hayal kırıklıkları, yorgunluk ve yanlış anlamaları
önleyen, her açıdan yüksek kaliteli görüntüler sunarlar.
Kısıtlanmamış görüş
Bazı düz paneller kısıtlı görüş açıları
nedeniyle odanın yan taraﬂarından
bakıldığında perdedeki içeriğin görülmesini
zorlaştırır. Epson ekran çözümlerinde
durum böyle değildir; düz panellerin aksine
ekranlarımızda kör nokta ve parmak izlerinin
bulunmaması herkesin içeriği kolayca
görmesini sağlar.

180°
Epson görüntüleme çözümü

Düz panel
Gözleri yormaz
Etkileşimli sunumlar veya uzun süren iş
birliği toplantıları sırasında olduğu gibi, düz
panel RGB ekranlara uzun süre yakından
bakıldığında ekran piksellenmiş olarak
görünebilir. Bu da gözlerde yorgunluğa
neden olacaktır. Epson görüntüleme
çözümleri, düz panel ekranlara göre daha
az piksellenme yapar ve uzun süreler
boyunca rahatlıkla izlenebilir.

Epson görüntüleme çözümü

Düz panel
Çalışma ortamı için görüntüleme
çözümleri
Işık Optimizeri teknolojimiz, ne kadar aydınlık
veya karanlık olursa olsun her odada en
iyi performansı sağlar. Odadaki ortam
aydınlatma koşulları algılanır ve parlaklık
seviyesi otomatik olarak değiştirilir.

Aydınlık oda

Karanlık oda

Gelişmiş verimlilik ve sonuçlar
Odadaki herkesin daha verimli çalışıp
bilgileri daha esnek ve etkili yollarla
paylaşarak toplantılardan ve sınıftan
en iyi şekilde faydalanmasını sağlayın.
Daha iyi yanıt alın; net, parlak, parmak
izsiz ve yansımasız görüntülerle
izleyicilerin katılımını arttırın.
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Yaratın, Paylaşın ve
Birlikte Çalışın
Epson Full HD profesyonel etkileşimli görüntüleme çözümleri,
ayrı ayrı düz ekranlar, kağıt panelleri ve yazı tahtalarına hepsi bir
arada alternatif sunuyor. Bakım gerektirmeyen kur ve unut toplantı
odası ekranları, tek bir sabit maliyet için 100"1 boyutuna kadar
genişletilebilen ölçeklenebilir ekran boyutları sağlar.

Hepsi bir arada çözüm

Gelişmiş verimlilik ve başarı

Beyaz tahta işlevselliği ekleyin

Epson görüntüleme çözümlerinin ﬁyatları,
80" üzerindeki düz panel ekranların ﬁyatına
göre çok daha uygundur. Daha haﬁf oldukları
için kurulumları çok daha kolay ve uygun
maliyetlidir. Bir Epson görüntüleme çözümü,
aynı zamanda düz panel ekrana benzer
bağlantılar sunar ve hiçbir lisans ücreti veya
yazılım maliyeti olmayan çözüm, kutudan
çıktığı andan itibaren ölçülebilir bir yatırım
getirisi sağlar.

Verimsiz geçen toplantılar, çok büyük bir
sıkıntı kaynağı ve zaman kaybı olabilir.
Tüm ekran genelinde ekran üzeri çift kalem
etkileşimi veya parmakla dokunma kontrolleri
ve masaüstleri dahil hemen her tür düz
yüzeye projeksiyon ile toplantıları canlı
tartışmalara dönüştürün. Fikirlerinizi tartışıp
geliştirin, sonra sonuçları kaydedip basın
veya Haﬁf Dizin Erişim Protokolü (LDAP)
desteği ile belgeleri doğrudan MS Outlook
kişilerine e-postayla gönderin.

Beyaz tahtanızı DVI çıkışı üzerinden bağlayın
ve görüntüyü ikinci bir büyük perdeye
yansıtın. Bir web tarayıcısı aracılığıyla
15 adede kadar dizüstü veya tablet
bilgisayardan doğrudan içerik görüntüleyin
ve içeriğe açıklama ekleyin, sonra bunları
kaydedin, gönderin veya basın. Beyaz tahta
işlevselliği, parola korumalı erişim ile güvenlik
altında da tutulabilir.

Yüksek kaliteli video konferansı Mobil cihazlardan
ile birlikte çalışın
kablosuz olarak
yansıtın
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Kaydedin, paylaşın
ve yazdırın

Rakipsiz hassasiyetle
açıklama ekleyin

TCO Certiﬁed ile sürdürülebilir bir
IT seçimi
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TCO Certiﬁed, IT ürünlerinde dünyanın en
kapsamlı sürdürülebilirlik sertiﬁkasıdır. Alıcılar
ve üreticilerin iş yeri elektronikleri için daha
sürdürülebilir bir yaşam döngüsüyle sosyal
ve çevresel risklerini azaltmalarına yardımcı
olur. Ayrıca sunum çözümlerine enerji
verimliliği getirir ve sessiz çalışır.

Bakım döngüsüne son verin
Epson’un "kur ve unut" görüntüleme
çözümleri gelecek nesil performansı, bakım
döngülerini geçmişte bırakan güvenilirlikle
birleştirir. Sahip olmak artık daha fazla huzur
için düşük maliyet, uzun ömürlü lambalar,
yeni nesil lazer ışık kaynakları ve 5 yıla kadar
garanti süreleri anlamına gelmektedir.

www.epson.tr/tcocertiﬁed
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Küçük oda ve toplantı alanı

Orta büyüklükte iş birliği alanı

Büyük toplantı odası ve konferans odaları

Görüş mesafesi: 1 - 2 metre

Görüş mesafesi: 2 - 3 metre

Görüş mesafesi: 3 - 11 metre

Tipik perde boyutu: 30" - 100"

Tipik perde boyutu: 65" - 200"

Tipik perde boyutu: 100" - 500"

İş birliğine dayalı bir ortamda, bire bir veya
topluluk karşısında hareketli anlatım

İş birliğine dayalı ortam, zorlu masaüstü
denkliği ve uzaktan erişim olanakları

Bir kişi tarafından topluluğa karşı yapılan
sunumlar ve bilgi paylaşımı

İçerik: Sunumlar, videolar, görüntüler ve
proje planları

İçerik: Etkileşimli beyaz tahta belgeleri,
sunumlar ve eğitim modülleri

İçerik: Sunumlar, çizelgeler, videolar ve
web siteleri

Epson görüntüleme çözümleri

Düz panel

Ekran boyutu
(diyagonal)

500" boyutuna kadar ölçeklenebilir1

Ortalama etkileşimli düz panel
65" – 75"2

Ayarlanabilir
ekran boyutu

Evet, tek bir sabit maliyetle ölçeklenebilir ekran
boyutu

Hayır, sadece sabit ekran boyutu

Etki

Doğru boyutlandırılmış ekranlar, görünürlüğü
ve etkiyi arttırır, iş birliğini teşvik eder ve verimliliği
yükseltir

Uygunsuz boyutlardaki ekranlar etkiyi ve
görünürlüğü azaltır, etkileşimi kısıtlar ve
kullanımları küçük odalarla sınırlıdır

Kurulum ve bakım

Haﬁf, düşük maliyet, uzun kullanım ömrü ve kur
ve unut teknolojisi

Ağırdır, kurulum ve onarımda sökmek için
dört kişi gerektirir

Sürdürülebilirlik
için TCO Certiﬁed

Var

Hayır

Daha fazla bilgi için:
www.epson.tr/display-size-matters

A7448_Corporate_Projector_vs_ﬂat_panel_Guide_1TR_02/19
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kata

PARLAK
RENKLER,
3
Epson Projektörleri ile

1. Epson kurulum projektörleri baz alınarak 500 inçe kadar perde boyutu.
2. Kaynak: Futuresource 2015 4.Çeyrek – Batı Avrupa - Kurumsal Düz Paneller
3. En yüksek modda renk parlaklığı (renkli ışık çıkışı), IDMS 15.4'e uygun olarak bir üçüncü taraf laboratuvar tarafından ölçülmüştür. Renk parlaklığı,
kullanım koşullarına göre değişiklik gösterir. En çok satan Epson 3LCD projeksiyonları, Aralık 2015 ila Kasım 2016 arasındaki PMA Araştırması
satış verilerine göre, en çok satan 1 çipli DLP projeksiyonlarla karşılaştırılmıştır.
4. Future Source Consulting Limited tarafından düzenlenen anket, 2001 - 2015 yılları arasındaki dönemi kapsar.
5. Ekonomi modunda
6. Epson, projektör ailesi için TCO Certiﬁed tarafından belgelendirilmiştir. TCO, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik için yaşam döngüsü kriterlerini
karşılaması gereken IT ürünleri için dünyanın en kapsamlı sürdürülebilirlik sertiﬁkasıdır. Belirli ürünler için geçerlidir.

Daha fazla bilgi için, yerel Epson oﬁsiyle iletişim kurun veya www.epson.com.tr adresini ziyaret edin
Epson Erişim Hattı
Telefon: +90 212 988 17 82
Faks: (0212) 3360304
bilgi@epsonerisim.com
www.epson.com.tr
Ticari markalar ve tescilli ticari markalar Seiko Epson Corporation Şirketi’nin veya ilgili sahiplerinin malıdır.
Ürün bilgileri önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
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