
A Brighter Futurę 

aż 90 proc. sprzedanych w ubiegłym 
roku projektorów trafiło do klientów 
biznesowych. 

, Projektor 
w biznesie 

W ostatnich dwóch latach na rynku pojawiło się wiele 
modeli lekkich, przenośnych projektorów. Dla przykła

du, CASIO XJ-A325 ma grubość 4 cm i rozmiar kartki 
A4, dzięki czemu zmieści się w torbie obok notebooka. Co 
więcej, waży 2,3 kg, czyli mniej niż przeciętny laptop. Na 
użytkowniku te parametry robią wrażenie. Ale nie na pro
ducentach, którzy dążą do miniaturyzacji. Na światowych 
rynkach zaczęły pojawiać się tzw. pikoprojektory. 
Jak małe musi być urządzenie, aby znaleźć się w eksklu
zywnym gronie .maluchów"? Pojawiają się różne defi
nicje, np. agencja badawcza iSuppli do pikoprojektorów 
zalicza urządzenia o powierzchni 983 cm2 oraz wadze 
nie większej niż 0,9 kg , bez uwzględnienia baterii. Anali
tycy z iSuppli wróżą miniaturowym projektorom świetla
ną przyszłość. W 2009 roku globalna liczba sprzedanych 
urządzeń wyniosła zaledwie 50 tysięcy sztuk, ale za trzy 
lata nabywców znajdą 3 miliony. Producenci dostrzegli 
lukę na rynku. Przez długi czas brakowało małych urzą
dzeń, które można zabrać w biznesową podróż czy na 
spotkania z klientem. 

- Pikoprojektor ma czytnik kart pamięci SD i wbudowa
ną pamięć flash, co umożliwia z kolei wgranie prezenta
cji do wewnętrznej pamięci i przeprowadzenie szkolenia, 
spotkania czy prezentacji bez konieczności zabierania 
ze sobą laptopa. Urządzenie jest praktyczne i sprawdza 
się podczas biznesowej podróży, np. samolotem czy 
pociągiem - obraz z projektora Pico można wyświetlić 
m.in. na tylnej części oparcia fotela - tłumaczy Michał 
Rędziak z Veracompu. 
Model SP-H03 Samsunga waży 210 g, a po wyjęciu ba
terii - zaledwie 130 g. Co ciekawe, ten pikoprojektor jest 
lżejszy niż większość oferowanych na rynku smartfonów. 
Wymienna bateria pozwala na pracę nawet do dwóch 
godzin w trybie eco. Urządzenie może wyświetlać obraz 
o przekątnej od 9 do 80 cali. Z kolei Optoma Pico PK301 
jest o 40 gramów cięższa od Samsunga, ale za to potra
fi wyświetlić obraz o przekątnej wynoszącej nawet 120 
cali. Bez zewnętrznego zasilania miniprojektor Optomy 
pracuje do 1,5 godziny na baterii, a z wykorzystaniem 
opcjonalnego zestawu ładowalnych baterii czas ten 
wydłuża się nawet do pięciu godzin. 

Nie tylko mobilność 
Wśród przedsiębiorców miniprojektory na razie nie wzbu
dzają euforii. Sama mobilność nie wystarcza. Nabywcy 
biznesowi oczekują od projektorów wysokiej jasności 
projekcji. Tymczasem, ze względu na swojej parametry, 
miniaturowe projektory mają, jak na razie, dość ograni
czone zastosowanie w przypadku prezentacji bizneso
wych, gdzie jasność powinna wynosić 2500-3000 ANSI 
lumenów. Niestety, takie maleństwa, jak SP-H03 czy 
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W 2009 roku globalna liczba sprzedanych pikoprojektorów wyniosła 
zaledwie 50 tysięcy sztuk, ale za trzy lata może ich być nawet 
3 miliony. 

PK 301 są w stanie zapewnić tylko 50 ANSI lumenów. 
Nowe pojawiające się na rynku modele dają natomiast 
coraz więcej możliwości. W sierpniu, na przykład, do sprze
daży trafił nowy projektor BenQ MP780ST, wykorzystujący 
technologię PointDraw. Urządzenie wyposażono w specjalny 
pisak, który komunikuje się z projektorem bezprzewodowo 
- rysowanie pisakiem po dowolnym ekranie czy ścianie, na 
którą rzucany jest obraz, daje taki sam efekt, jak rysowanie 
po interaktywnej tablicy. Wszystkie notatki można zapisać 
na dysku komputera i wykorzystać na kolejnych -, 

JAK WYBIERAĆ 
PROJEKTOR DO BIURA 

Podstawowym kryterium jest jak najlepsze dosto
sowanie projektora do zadań, jakie ma spełniać. Po 
pierwsze, to wielkość i rodzaj urządzenia: jeśli bę
dziemy je stale przewozić czy przenosić - powinno 
mieć niewielkie rozmiary, jeśli będziemy używać go 
w niewielkich salach - dawać duży obraz z nie
wielkiej odległości. Jeśli planujemy zamontować 
projektor w dużym audytorium - na pewno musi 
być zarządzany przez sieć. Kolejnym istotnym pa
rametrem pozostaje jasność - w zastosowaniach 
biznesowych w większości wypadków 2500-3000 
ANSI lumenów wystarczy do prowadzenia prezen
tacji nawet bez przygaszania światła w sali. Do 
większych sal i audytoriów potrzeba zwykle 3500-
4500 ANSI lumenów, większa jasność przydaje się 
w zastosowaniach specjalnych. Ważnym kryterium 
jest również łatwość obsługi i koszty eksploata
cji. Łatwość obsługi to funkcjonalny pilot, proste 
menu i duża swoboda w konfiguracji parametrów 
wyświetlania obrazu. 
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• prezentacjach. Co zyskuje użytkownik? 
Po pierwsze, nie musi kalibrować 
projektora i pisaka, a po drugie, 
może korzystać z dowolnej 
powierzchni projekcyjnej -
ściany lub ekranu. Inna nowa 
funkcja w projektorach BenQ 
to LAN Display, pozwalająca 
na przesyłanie dźwięku i obrazu 
przez sieć LAN. Obraz z jednego źródła 
może być przekazany maksymalnie do 8 projektorów. 
Mankament projektorów BenQ to brak złącza Wi-Fi. Jednak 
producent zapowiada wprowadzenie zewnętrznego modułu 
Wi-Fi do wszystkich nowych modeli projektorów. To krok 
we właściwym kierunku, tym bardziej 
że standard 802.11 n otwiera zupełnie mr 
nowe możliwości, pozwalając na prze
syłanie zarówno statycznych obrazów, 
jak i plików multimedialnych. 
Dla odmiany NEC, drugi gracz na 
polskim rynku, ma 5 modeli złączem 
WLAN: NP905, NP1250, NP2250, 
NP3250 oraz NP3250W. Ich ceny 
netto mieszczą się w przedziale 5700-14 900 zł. 
- W najbliższym czasie oferta NEC Display Solutions 
rozszerzy się jeszcze o całą serię projekto
rów ze znacznie niższej półki cenowej, które 
będą opcjonalnie umożliwiały łączność Wi-Fi. 
Najnowsze systemy operacyjne coraz szerzej 
wspierają ten sposób przesyłania informacji, 
dlatego również w projektorach będzie rozbudowywa
na funkcjonalność komunikacji bezprzewodowej - mówi 
Mariusz Orzechowski z NEC Display Solutions. 
NEC zwraca uwagę na funkcję Stacking, pozwalającą 
uzyskać wysoką jasność projekcji. Użytkownik może 
połączyć maksymalnie cztery wybrane modele projek
torów instalacyjnych NEC w celu wyświetlania jednego 
obrazu o jasności sięgającej nawet 20 000 ANSI lume
nów. Pozwala to, przykładowo, na projekcję filmu w sali 
gimnastycznej czy dużej auli. Koszt zestawienia dwóch, 
trzech czy czterech projektorów instalacyjnych NEC jest 
niższy w stosunku do kosztu projektora kinowego, który 
dysponuje podobną jasnością. 
Nowym trendem, który można zauważyć w ofer
cie większości producentów, jest zastosowanie 
w projektorach krótkiej ogniskowej, pozwalającej 
osiągnąć dużą przekątną obrazu z małej odle
głości. Niektóre urządzenia potrafią wyświetlać obraz 
o podstawie 1 metra z odległości kilkudziesięciu cen
tymetrów od ściany. Producenci dążą również do tego, 
aby obsługa projektora była prosta i intuicyjna, a liczba 
kabli połączeniowych ograniczona do minimum. Zamiast 
nich pojawiają się porty USB. Dzięki takiemu rozwiąza
niu można przeprowadzić prezentację nie podłączając 
urządzenia do komputera. Powszechnym też rozwiąza
niem jest USB DISPLAY, dzięki któremu można połączyć 
projektor ze źródłem obrazu przez port USB. i«-

C, Wojciech Urbanek 
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Firma Nec stawia na 
komunikację bezprze
wodową, wyposażając 

coraz więcej modeli 
w łączność 

Wi-Fi. 

ma Pico PK301 potrafi wyświetlić 
raz o przekątnej wynoszącej nawet 
120 cali. 

amsunga 
waży 210 g 

lżejszy 
ększości 

smartfonów. 

Projektor Casio Green Slim 
jest wielkości kartki papieru, 
ma grubość 43 mm i doskona
le mieści się w torbie razem 
z laptopem. 

RYNEK PROJEKTORÓW 

Jak wynika z danych PART IT Reseller, aż 90 proc. sprze
danych w ubiegłym roku projektorów trafiło do klientów 
biznesowych. Producenci i dystrybutorzy odnotowują 
wzrost sprzedaży produktów ze średniej półki, obejmującej 
urządzenia w cenie 3-5 tys. zł. 
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