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PREDSTAVITEV

NEC MultiSync – vstopni modeli velikih zaslonov

Na velikem zaslonu se predstavite poceni
..NEC Display Solutions predstavlja novo serijo vstopnih profesionalnih modelov za predstavitve, oglaševanje in uporabo v podjetjih..

Nova serija velikih zaslonov z oznako E je zdaj
razdeljena na manjše modele za oglaševanje
in večje zaslone za konference in aplikacije,
kjer je pomembno sodelovanje. Uporab
nikom v trgovinah, podjetjih in izobraževalnih
ustanovah ponujajo bolj cenovno ugodno vi
zualno predstavitev, medtem ko uživajo v
fleksibilnosti in nadzoru, ki ga ponuja serija E.
Serija zdaj vsebuje osem zaslonov, od manjših
velikosti med 81 in 147 centimetri (E325, E425,
E505, E585), sledi osnovni konferenčni model
z diagonalo 165 centimetrov (E654) in nato
veliki konferenčni in izobraževalni zasloni ve
likosti 177 (70”), 203 (80”) in 228 centimetrov
(90”) z oznakami E705, E805 in E905. Vsi so za
snovani, da se enostavno vključijo v obstoječe
javne prostore, trgovine in pisarne s širokim
naborom priključkov in možnostmi pove
zovanja.

Idealni za uporabo v trgovinah
Trgovine, ki iščejo načine, kako izboljšati naku
povalno izkušnjo svojih kupcev z digitalnim
oglaševanjem in prikazovanjem dodatnih in
formacij, lahko zdaj izberejo cenovno ugodne
manjše modele serije NEC E, ki so idealni za
uporabo v trgovinah, hotelih, muzejih in ja
vnih prostorih. Z uporabo osvetlitve LED so
zasloni visokoučinkoviti z nizko porabo ener
gije in z lažjo zasnovo omogočajo lažje
prenašanje, namestitev in integracijo. Dodat
na prednost, ki zniža stroške uporabe, je tudi
pripravljenost na samostojno delovanje. Op
remljeni so namreč tudi z zvočniki in multi
medijskim predvajalnikom USB, ki podpira
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Računalniške novice

ku omogoča nadzor zaslona ne samo prek
računalnika Windows, ampak tudi s tablicami
in pametnimi telefoni.
različne slikovne in videoformate in tako lah
ko zaslon deluje popolnoma samostojno.

Velikost za ugodno ceno
Večji modeli serije E so idealni za podjetja in
izobraževalne ustanove, kot so konferenčne
in sejne sobe, ter za prikazovanje informacij
na vstopnih točkah. Ponujajo število profe
sionalnih funkcij, kot so Point Zoom, Browser
Control, samodejno zatemnjevanje s senzor
jem svetlobe, katerega stopnje se lahko nas
tavljajo, samodejno obveščanje po e-pošti, če
se pojavijo težave, izboljšani načini prikaza, ki
okrepijo sodelovanje in izboljšajo produk
tivnost. Pričakovane cene večjih modelov se
gibljejo med 4.500 evri za E705 in 13.000 evri
za največji MultiSync E905.

Enostaven nadzor
Funkcionalnost Browser Control uporabniku
omogoča nadzor posameznega zaslona v
spletnem brskalniku prek omrežja LAN in brez
dodatne programske opreme. Tako uporabni

Izboljšane predstavitve
Point Zoom je funkcija, idealna za pred
stavitve z uporabo daljinskega upravljalnika.
Omogoča namreč povečanje kateregakoli de
la zaslona, na primer določenega grafa na
predstavitvi, brez dodatnih orodij ali pro
gramske opreme.
NECova serija E je namenjena uporabi dvana
jst ur na dan in sedem dni v tednu. Prihaja s
standardnimi tremi leti garancije, ki jih lahko
uporabnik podaljša na pet let. Z uporabo os
vetlitve Edge-LED znižajo tudi porabo in
zmanjšajo stroške delovanja, kar dokazuje tu
di energijski razred A+.
Za poenostavljanje upravljanja in uporabe
večji modeli popolnoma podpirajo tudi NECo
vo programsko opremo za upravljanje NaViSet
Administrator 2. Ta podjetjem omogoča odd
aljeno upravljanje vseh povezanih naprav z
ene centralizirane lokacije, kar izboljšuje
učinkovitost in znižuje čas, potreben za uprav
ljanje, če so zasloni nameščeni v večjih ali odd
aljenih lokacijah. 
(P. R.)
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