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nie tylko w skali makro.

Case Study



Epson EB-1795F w Noti – elastyczność prezentacji

Polscy projektanci mebli z Noti Studio wykorzystują 
projektor Epson EB-1795F w prezentacji nowych 
kolekcji.

Noti Studio – inspirujący design, świetna jakość
Firma Noti to polski producent wysokiej jakości mebli z segmentu premium. 
Nowoczesny i funkcjonalny styl designu poparty dobrym poziomem wykonania 
jest chętnie wybierany przez architektów, zarówno przy projektowaniu wnętrz 
domów jak i przestrzeni publicznych. Ścisła współpraca z nimi wymaga 
cyklicznych prezentacji pokazujących nowe kolekcje mebli.

Mało miejsca, duży problem
Warszawski showroom firmy jest zaaranżowany do ostatniego centymetra 
przestrzeni, łącznie ze ścianami. Jak w takiej sytuacji znaleźć miejsce na 
prezentacje ? Gdzie pokazać nowe produkty w efektowny sposób? To wyzwanie z 
gatunku niemożliwych lub przy najmniej bardzo trudnych do zrealizowania.

Do pomocy przy rozwiązaniu problemu zaangażowano specjalistów z firmy 
M3tech, doświadczonego partnera Epsona, znających pełne spektrum produktów 
i potrafiących zaproponować optymalną koncepcję wykorzystującą zastane, 
wcale niełatwe, warunki.

Pomoc fachowców
Rozwiązaniem okazał się mobilny projektor EB-1795F wraz z przenośnym 
ekranem.

To doskonałe urządzenie do wyświetlania profesjonalnych prezentacji zapewnia 
łączność za pomocą kabla lub bezprzewodowo, szybką i łatwą konfigurację oraz 
szeroką gamę funkcji. Najpierw wypożyczono zestaw: projektor wraz ekranem, 
ale efekt po pierwszej prezentacji dla architektów był tak satysfakcjonujący, że 
Noti Studio od razu zdecydowało się na zakup urządzenia.

Doceniono optymalne połączenie wyjątkowo niewielkich rozmiarów, lekkiej 
konstrukcji, wspaniałej jakości obrazu oraz zaawansowanych możliwości.

Sterowanie prezentacją za pomocą gestów, intuicyjna korekcja geometrii obrazu 
w pionie i poziomie, bezprzewodowe łączenie z innymi urządzeniami 
wykorzystującymi funkcję Miracast to tylko część z nich.

Plany na przyszłość
Po tak dobrym początku współpracy Noti Studio już snuje plany na przyszłość, 
oczywiście przy wykorzystaniu projektorów Epsona. Tym razem koncepcja 
obejmuje pokazywanie mappingu na meblach. Innowacyjne pomysły wymagają 
profesjonalnych narzędzi, aby efekt był zgodny z oczekiwaniami.

Głosem Partnera
"Proponując model projektora EB-1779F braliśmy pod uwagę jego atuty – takie 

Najważniejsze informacje
Ogranczona ilość przestrzeni w 
showroomie meblarskiej firmy Noti 
wymusiła poszukiwanie rozwiązań do 
prowadzenia prezentacji

Po analizie wybór padł na projektor EB-
1795F – rozwiązanie zaproponowane 
przez partnera Epson – firmę M3tech.

Dobre doświadczenia ze sprzętem 
Epsona i wsparciem partnerskim 
M3tech, zaprocentowały dalszymi 
planami rozwoju - mappingiem w 
oparciu o projektory Epsona.

Noti Studio
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jak pełna mobilność i intuicyjna obsługa przy jednocześnie perfekcyjnych 
właściwościach generowanego obrazu. Wiem z doświadczenia, że technologia 
3LCD Epsona gwarantuje najwyższą jakość połączoną z długą, bezawaryjną 
pracą urządzeń a zadowolenie Klienta jest zawsze naszym priorytetem. Jednym 
słowem wybór nie mógł bardziej oczywisty" - powiedział Marek Zbarachewicz – 
prezes M3tech.

Zdaniem Klienta
"Wybraliśmy produkt marki Epson z dwóch powodów. Po pierwsze byliśmy w 
kryzysowej sytuacji a partner - M3tech pomógł nam zarówno koncepcyjnie jak i 
fizycznie zabezpieczył nas w projektor EB1575F i ekran. Drugim, nie mniej 
ważnym powodem jest sam produkt, który łączy w sobie wszystkie oczekiwane 
cechy – jest bardzo lekki i mobilny a do tego obraz jest bardzo jasny i nie wymaga 
zaciemniania pomieszczenia, w którym odbywa się prezentacja. Mamy zresztą 
dobre doświadczenia z Epsonem, bo w centrali naszej firmy korzystamy od lat z 
projektora EB-W41." - Joanna Karniewska – manager Noti Studio

Wybraliśmy produkt marki 
Epson z dwóch powodów. Po 
pierwsze byliśmy w kryzysowej 
sytuacji, a partner - M3tech 
pomógł nam zarówno 
koncepcyjnie, jak i fizycznie 
zabezpieczył nas w projektor 
EB1795F i ekran. Drugim 
powodem jest sam produkt, 
który łączy w sobie wszystkie 
oczekiwane cechy: jest lekki, 
mobilny a obraz jest bardzo 
jasny.
Joanna Karniewska
Manager Noti Studio

Fachowe doradztwo M3tech pozwoliło 
dokonać dobrego wyboru, kierując się 
docelowym zastosowaniem sprzętu
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Do odpowiedniej prezentacji stylowych 
projektów konieczne jest jakościowe 
zaplecze technologiczne

Partnerstwo Epson z profesjonalistami z 
firmy M3tech pozwala na skuteczne 
dotarcie do odbiorców
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