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PREDSTAVITEV

Veliki zasloni EC MultiSync za zahtevno profesionalno uporabo

Novi standardi 4K vizualne kakovosti

..NECova serija zaslonov iz serije MultiSync s tako imenovano ločljivostjo 4K (3.840 x 2.160 slikovnih pik) in diagonalami do 248
centimetrov prinašajo inovativne funkcije in komponente najvišje kakovosti za zahtevna profesionalna okolja in postavlja nove standarde
v vizualnem svetu..

Seveda ti zasloni večjega formata niso nareje
ni za uporabo na vaši pisalni mizi, ampak so
namenjeni za nadzorne in kontrolne sobe,
CAD/CAM, oglaševanje, medicino, konferen
čne sobe in multimedijsko ustvarjanje. S
štirikrat več prostora in informacij kot običajna
visoka ločljivost (HD) podjetjem ponujajo
možnost predstaviti vsebine na popolnoma
nov način in v do zdaj še nevideni ostrini in
kakovosti.
Najnovejše razširitve NECove široke linije ve
likih informacijskih zaslonov ponujajo veliko
funkcionalnosti, ki se potrebujejo v podjetjih.
Kot prvo izpostavimo SpectraView Engine,
tehnologijo, ki ponuja poln nadzor nad bar
vami tudi na določenih odsekih slike za ulti
mativno natančnost prikaza in konsistentnos
ti barv v vseh aplikacijah, kjer je barvna
natančnost kritičnega pomena. Druga velika
prednost NECovih zaslonov ultravisoke loč
ljivosti je več načinov za delovanje s slikami iz
več virov, ki ponujajo zmožnost prikaza slik iz
štirih različnih virov druge ob drugi za
resnično enostavno sodelovanje med
sodelavci.
Po besedah NECa veliko podjetij iz različnih
panog že dolgo čaka na višji nivo kakovosti
velikih zaslonov, da lahko povišajo svojo
učinkovitost in izboljšajo uporabniško iz
kušnjo svojih strank. NEC v tem trenutku
ponuja tri zaslone ultravisoke ločljivosti,
164-centimetrski X651UHD, X841UHD z 214
centimetri in največji NECov zaslon do zdaj,
ogromni X981UHD, ki po diagonali meri kar
248 centimetrov (98”)! Vsi omogočajo napre
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dno nastavljanje ločljivosti, barv, orientacije in
postavitve vsebin ter tako vedno zadostijo
spreminjajočim se zahtevam uporabnikov.
NEC dodaja še, da X981UHD ni samo največji,
ampak tudi njihov najbolj funkcijsko izpopol
njen veliki zaslon do zdaj.
Kombinacija visoke gostote pik, prave
60-herčne frekvence osveževanja, matrike SIPS, desetih bitnih barv in naprednih algorit
mov za stabilizacijo slike ponujajo uporab
nikom neprekosljivo jasnost slike. Veliko vse
bin še ni na voljo v ultravisokih ločljivostih,
česar se NEC dobro zaveda in zato lahko ti
zasloni 4K s posebnim algoritmom zaznavan
ja pik nadgradijo vsebine nižje ločljivosti (na
primer polne visoke ločljivosti (Full HD)) in
zgladijo barve ter zmehčajo robove, kar še
doda k njihovi vrednosti.
Navkljub robustnemu kovinskemu pokrovu
na zadnji strani in oporni strukturi so ti zaslo
ni lažji od drugih izdelkov v isti kategoriji, kar
še posebno velja za X981UHD, seveda pa to
vseeno pomeni maso skoraj 100 kilogramov.
Ponujajo popoln seznam dobro poznanih
NECovih profesionalnih funkcij, vključno z in
teligentnim upravljanjem s toploto in strojno
kalibracijo. Lahko delujejo vseh 24 ur na dan,
sedem dni v tednu, kar je posebno pomemb
no za uporabo v nadzornih in kontrolnih so

bah. X981 ponuja do osem digitalnih
priključkov, en DisplayPort, štiri priključke HD
MI, dva priključka DVI-D in omogočajo upora
bo sistema OPS, posebnih računalnikov, ki se
vgradijo kar v sam zaslon za karseda enostav
no postavitev in prihranek na prostoru in kab
lih. Zasloni se lahko nadzorujejo prek
omrežnega kabla LAN ali RS232. Vgrajeni so
senzorji okoliške svetlobe, senzorji tempera
ture in celo senzor NFC, prek katerega lahko z
mobilno aplikacijo nastavljate zaslon. Ne
manjka tudi par 10-vatnih zvočnikov.
Upravljanje več zaslonov na velikih prizoriščih
je z NECovimi zasloni enostavno, saj ponuja
brezplačno uporabo namenske programske
opreme NaViSet Administrator 2, ki omogoča
upravljanje vseh povezanih naprav z ene
same lokacije.
Z nizko porabo, uporabo več reciklirane plas
tike in brez uporabe nevarnih materialov ter z
več funkcijami in senzorji za varčevanje so vsi
NECovi zasloni 4K UHD v skladu z NECovo
zeleno vizijo in so prijazni do narave, kot je le
mogoče. 
(P. R.)
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