
Projektor na miarę 
Według Pacific Media Associates (PMA), w 2011 r. na świecie klienci kupią blisko 10,5 mln 

projektorów - o 22 proc. więcej niż rok wcześniej. Oferta producentów staje się coraz bardziej 

zróżnicowana. Jak wybrać urządzenie dla siebie? 

R 
osnący szybko rynek to po części 
zasługa pikoprojektorów, czyli sprzętu 
o małych rozmiarach (mieszczą się 
w większej kieszeni) i niewielkiej wadze 
(do 1 kg). Nie mniejsze znaczenie ma 

- zdaniem Marcina Brzostowskiego z fir
my Action - coraz większa żywotność 
lamp w projektorach LED, która często 
przekracza znacznie 20 tys. godzin pracy. 

- Niepodważalnym atutem nowocze
snych pikoprojektorów LED-owych stał 
się także praktycznie zerowy koszt użyt
kowania - zwraca uwagę ekspert. 
Czyżby więc kieszonkowe aparaty nie 
miały wad? Wcale nie: ich piętą achille
sową jest niska jasność, która, według 
klasyfikacji PMA, nie przekracza 

500 ANSI lumenów. W praktyce pikopro-
jektory rzadko zbliżają się do tego pułapu 
- cóż, to cena miniaturyzacji. Niedosko
nałość nie zniechęca nabywców - w tym 
roku kupią oni dwa miliony tych małych 
urządzeń, czyli blisko dwukrotnie więcej 
niż w 2010 r. Oznacza to, że przypada na 
nie już prawie 1/5 całego światowego 
rynku projektorów. 

3D w standardzie 
Większość rynku należy ciągle - i tak 
jeszcze długo pozostanie - do urządzeń 
o tradycyjnych rozmiarach i zdecydo
wanie większej jasności - rzędu 500 
do nawet 5000 ANSI lumenów. Segment 
ten to ok. 8 mln sztuk projektorów sprze
dawanych rocznie. 
Do 2015 r. ta liczba ma wzrosnąć 
o połowę. Skąd ten optymizm anality
ków? Po pierwsze, z rosnącej sprzedaży 
na tzw. rynkach wschodzących. 
Po drugie, z nowych funkcjonalności 
i rosnącej wygody korzystania z tych 
urządzeń. I po trzecie, z coraz większej 
popularności technologii obrazu trójwy
miarowego. - Różnica cenowa między 
projektorami tradycyjnymi a 3D jest 
w tym momencie praktycznie niezauwa
żalna. Obecnie opcja 3D jest dodawana 
nawet do najtańszych projektorów 

biznesowych - podkreśla Michał Rędziak 
z firmy Veracomp. 

Diabeł w szczegółach 
Na polskim rynku dominującą grupą 
nabywców projektorów są firmy. Nic 
więc dziwnego, że biznesowe odmiany 
tych urządzenia mają ok. 90-procento-
wy udział w naszym rynku. Jak dobrać 
odpowiedni sprzęt do naszych potrzeb? 
Najpierw warto odpowiedzieć sobie na 
kilka pytań dotyczących tego, gdzie i jak 
często ma on pracować, np. czy będzie 
instalowany na stałe czy też często 
przenoszony i wykorzystywany podczas 
prezentacji u klientów. 
Nie mniej ważne jest to, z jakim źródłem 
obrazu projektor będzie współpracował. 
-Jeśli będą to korporacyjne laptopy -
a dziś standardem są komputery z obra-

. Projektory Ultra-Short-Throw pozwalają 
na wyświetlanie obrazu 3D z bardzo 
niewielkiej odległości od tablicy multi
medialnej. 

zem panoramicznym - wówczas najlepiej 
wybrać projektor WXGA o proporcjach 
obrazu 16:10 - doradza Aleksandra 
Jasińska z firmy Epson. Inne ważne para
metry to jasność, kontrast, ogniskowa, 
trwałość lampy i koszty eksploatacji. 
Jasność na poziomie 2500-3000 ANSI 
lumenów zapewnia już dobry obraz bez 
zaciemniania pomieszczenia. Kontrast? 
Im większy, tym lepiej. Ogniskowa? Tu 
odwrotnie - im krótsza, tym mniejsza 
odległość, z jakiej uzyskujemy duży 
obraz. - A to pomaga uniknąć cienia 
prowadzącego prezentację i sprawia, 
że projektor nie będzie go oślepiał - wy
jaśnia Krzysztof Sulowicz z BenQ. 

Mobilne i stacjonarne 
Producenci projektorów stosują w urzą
dzeniach technologię 
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Projektory multimedialne są stałym 
elementem wyposażenia 
sal konferencyjnych. 

DLP oraz LCD. W Polsce większym 
zainteresowaniem cieszy się ta pierwsza, 
m.in. z uwagi na idealne odwzorowanie 
czerni i bieli, co predysponuje projektory 
DLP do zastosowań w prezentacjach. 

- W przypadku dużych sal konferencyj
nych rekomendujemy sprzęt w technolo
gii DLP, która pozwala także na wyświet
lanie prawdziwego trójwymiaru, czego 
np. 3LCD nie może nam zagwarantować. 
Jednolity obraz bez zakłóceń to z pewno
ścią wielka zaleta tych urządzeń 

- przekonuje Zbigniew Mądry z AB. 
Ale to jeszcze nie wszystkie 

parametry, na które warto 
zwrócić uwagę. Dla 

użytkowni-
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L50W Nec wykorzystuje innowacyjną technologię LED 

ków biznesowych duże znaczenie mogą 
mieć takie cechy, jak praca bezprze
wodowa, możliwość wyświetlania 
obrazu poprzez LAN czy odtwarzanie 
materiału bezpośrednio z pamięci USB. 
Wśród projektorów mobilnych na uwagę 
zasługują Epson EB-1775W, Optoma 
EW1691e lub któryś z modeli firmy NEC: 
NP43 lub NP64. Dużo większe bogactwo 
wyboru mają przedsiębiorcy poszukujący 
urządzeń stacjonarnych. NEC oferuje 
rozbudowaną serię projekto
rów M. Ciekawym produktem jest 
interaktywny Epson EB-455i, sprawdza
jący się w pracy grupowej. Z kolei BenQ 
MW516 wyróżnia się funkcją SmartEco 
- zwiększającą żywotność lampy do 
6500 godzin i zapewniającą mniejsze 
zużycie energii. Godny polecenia jest 
także Optoma EX615, charakteryzujący 
się jasnością na poziomie 3500 ANSI 
lumenów i szeroką paletą złączy. 

Domowe kino w 3D 
Projektory multimedialne to ciągle 
raczej rzadki obrazek w polskich 
domach. Ale to może się zmienić dzięki 
modzie na trójwymiar. - Projektor 3D 
w porównaniu z telewizorem 3D jest po 
prostu tańszą opcją - wskazuje Michał 
Rędziak. Tu także warto rozeznać się 
w gąszczu oznaczeń i rozwiązań do 
wyboru. Zacznijmy od rozdzielczości: 
producenci rekomendują 1920*1080 
(czyli Fuli HD). To jednak wiąże się 
z odczuwalnymi kosztami nie tylko przy 
zakupie aparatu, ale także wymiany 
zużytej lampy (dlatego tak istotna jest 
jej żywotność). Domowy projektor 
powinien mieć złącze HDMI, umożli
wiające dostarczenie dźwięku i obrazu 
o najwyższej jakości. Natomiast mniej
sze znaczenie ma jasność, zazwyczaj 

bowiem filmy ogląda się wieczorem 
w zaciemnionym pomieszczeniu. 
Które projektory zasługują na miejsce 
w naszym salonie? Warto zwrócić uwagę 
na systemy 3D firmy NEC z serii V (po
zwalają na oglądanie trójwymiarowego 
obrazu po założeniu specjalnych, aktyw
nych migawkowych okularów), Epsona 
z serii TW (TW6000, TW9000) oraz 
SonyVPL-HW30ESKIT. 
- Pamiętajmy jednak, że projektory 
3D ready nie zapewnią takiej jakości ob
razu, jaką oferują kina typu IMAX. Warto 
też dokładnie przyjrzeć się specyfikacji 
i sprawdzić, z jakimi urządzeniami projek
tor będzie mógł współpracować - zwraca 
uwagę Marcin Brzostowski Action. 

Wi-Fi i USB 
Nową tendencją na tym rynku wydaje się 
zmiana podejścia do przesyłania sygnału 
wideo. W nowoczesnych modelach, prócz 
standardowych interfejsów, znaleźć 
możemy alternatywne media przenosze
nia sygnału. Jednym z nich jest możliwość 
transmisji obrazu przez tradycyjny kabel 
USB - dzięki „zaszytemu" w aparacie 
oprogramowaniu możemy w prosty 
sposób przesyłać obraz, bez instalowania 
dodatkowego software'u! Standardem 
staje się przesyłanie obrazu przez złącze 
RJ-45 oraz poprzez sieć Wi-Fi - mówi 
Marian Orzechowski, dyrektor przedsta
wicielstwa NEC Display Solutions Europe. 
Na koniec nie można pominąć ekspansji 
technologii LED, która coraz częściej 
pojawia się w ofercie czołowych produ
centów. Postęp dokonuje się - dosłownie 
i w przenośni - na naszych oczach, w-
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