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Poszukujemy optymalnych ustawień.
{reklama-artykul}
Coraz niższe ceny projektorów sprawiają, że wyrastają one na ciekawą alternatywę dla
telewizorów. Kuszą dużymi przekątnymi wyświetlanego obrazu i wysoką mobilnością.
Nie każdy jednak wie, jak poprawnie ustawić projektor, by wyświetlał idealny obraz. Tematem
warto się zainteresować jeszcze przed zakupem urządzenia.

Współczynnik projekcji

Każdy projektor posiada własny współczynnik projekcji. Pod nazwą tą kryje się odległość
projektora od ekranu dzielona przez szerokość ekranu. Najprościej wytłumaczyć to na
przykładzie. Jeżeli nasz ekran projekcyjny posiada 1,5 metra szerokości, a projektor ma stać od
niego w odległości 2,2 metrów, to potrzebujemy urządzenia ze współczynnikiem projekcji
1,47:1.
Zazwyczaj jednak potrzebujemy zgoła odwrotnych obliczeń. Mamy już kupiony projektor i
chcemy się dowiedzieć, jak optymalnie go ustawić, by cieszyć się najlepszym obrazem.
W tym przypadku pomocne okazuje się narzędzie dostępne na tej stronie internetowej .
Pozwala ono na dobranie optymalnych parametrów: współczynnika projekcji, rekomendowanej
odległości od siedzenia oraz natężenia oświetlenia.
Korzystając z narzędzia należy podać markę oraz model posiadanego projektora. Następnie za
pomocą suwaków ustalamy odległość projektora od ściany/ekranu lub wielkość ekranu, jaką
chcemy osiągnąć.

Kalkulator projekcji wyświetli optymalne ustawienia
Narzędzie automatycznie wyświetli optymalne ustawienia. Przykładowo dla modelu Philips
PicoPix PPX4935 dla osiągnięcia ekranu o przekątnej 80 cali należy ustawić projektor w
odległości 2,6 metra od ekranu. Siedzenie powinno być natomiast umieszczone w odległości
2,5 do 3,9 metra od ekranu.

1/2

Jak daleko od ściany ustawić projektor?
Wpisany przez Wojtek Onyśków
Środa, 14 Grudzień 2016 15:39 - Zmieniony Poniedziałek, 18 Czerwiec 2018 09:42

Wybór projektora

Jeżeli nie zakupiliśmy jeszcze projektora, za pomocą podanego wyżej narzędzia warto
porównać kilka modeli, które bierzemy pod uwagę. Dzięki temu dowiemy się, który najlepiej
wpisze się w charakterystykę naszego pomieszczenia.
W przypadku dysponowania niezbyt dużą przestrzenią warto rozważyć zakup projektora
ultrakrótkiego rzutu. Zaawansowany system luster sprawia, że taki projektor można ustawić
nawet 10 centymetrów od ściany, a i tak będzie w stanie wyświetlać obraz o dużej przekątnej.
Takie rozwiązania w swojej ofercie posiadają firmy Philips, Sony czy LG.
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