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PREDSTAVITEV

NECov interaktivni projektor v polni visoki ločljivosti

Ultra kratki projektorji Full HD

..NECovi ultra kratki projektorji omogočajo interaktivno nadgradnjo. NEC U321H lahko nadgradite za delo z več interaktivnimi pisali
in dodatno z modulom, ki zaznava do 255 dotikov naenkrat..

NEC Display Solutions predstavlja enega
prvih ultra kratkih (Ultra Short Throw) projektorjev na tržišču: NEC U321H. Namenjen je uporabi v izobraževalnih ustanovah in podjetjih
vseh vrst, saj omogoča kot britev oster prikaz
grafik, besedila, slik in videa. Tako je odlična
izbira za učilnice, predavalnice in sejne sobe,
kjer je potrebna visoka ločljivost na širokem
zaslonu. Seveda ni ovire, da ga ne bi uporabljali tudi doma za predvajanje filmov z
vašega predvajalnika Blu-Ray – tudi s podporo HDMI 3D –, saj z namestitvijo nad prikazovalno površino ne potrebuje veliko prostora za kakovosten prikaz slike in odstrani
količino odboja in senc. S priloženim nosilcem se namreč namesti le od 19,5 do 30,6
centimetra od prikazovalne površine.
Projektorjeva tehnologija ECO Mode zvišuje
življenjsko dobo žarnice do 4.000 ur, znižuje
porabo električne energije in že tako nizke
stroške delovanja. Tehnologija DLP, s katero
deluje U321H, namreč uporablja filtre, ki
močno podaljšajo čas delovanja, preden je
projektor treba očistiti.
S seznama specifikacij velja omeniti 3.200 ANSI
lumnov svetilnosti (približno 85 odstotkov v
načinu Eco), visoko kontrastno razmerje 10.000
proti 1, digitalni zoom, ročni fokus, vgrajene
zvočnike in standardni nabor priključkov: dva
priključka HDMI (MHL), LAN in USB.

Nadgradnja na interaktivni projektor
U321H se lahko kot vsi NECovi ultra kratki in kratki projektorji nadgradi z interaktivnim modulom. Za uporabo interaktivnega projektorja lahko uporabite katerokoli obstoječo površino. Uporabljate lahko interaktivni modul s pisalom in
nadalje nagradite še z modulom, ki zaznava do
255 dotikov. Nadgradnja je zelo enostavna za
namestitev in potrebuje le kratko kalibracijo. Interaktivni modul je na voljo v paketu skupaj s
projektorjem in nosilcem ali samostojno kot dodatna nadgradnja že obstoječega projektorja.

Delo s pisalom …
Interaktivni modul z oznako NP04Wi omogoča
uporabo do 255 pisal in se namesti na sam projektor. Uporabite lahko katerokoli obstoječo rav-
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no površino z diagonalo med 215 in 254 centimetri. Modulu sta že priloženi dve pisali, ki po
kratkih treh minutah polnjenja prek priključka
USB ponujata do štiri ure neprekinjene uporabe
za tudi najdaljša predavanja in predstavitve.

… in prstom
funkcionalnost se lahko razširi tudi z modulom
NP01TM, to je modul, ki omogoča zaznavanje
do kar 255 dotikov istočasno. Modul deluje kot
razširitev funkcionalnosti interaktivnega projektorja in se namesti nad katerokoli obstoječo ravno površino za še več možnosti uporabe.

Interaktivna predstavitev
NECovim projektorjem je dodana še brez
plačna licenca DisplayNote za lažje delo in
polnejšo predstavitev. Uporabniku omogoča
predvajanje in upravljanje s predstavitvijo in
vsebinami ne samo na računalniku, ampak tudi s katerekoli mobilne naprave, saj podpira tudi Android in iOS. DisplayNote uporabniku
ponuja možnost dodajanja opomb, puščic,
označb, risanja na kateremkoli mediju, vsebini
ali programu, označevanje pomembnih delov
slik in drugo. Ustvarjajo se lahko individualni
zapiski ter uporabljajo dodatni pripomočki, kot
sta ravnilo in šestilo. Svojo lekcijo ali posamezni del lahko posnamete za poznejšo uporabo,
pregled in deljenje s poslušalci. U321H ima

priloženo celo licenco za več uporabnikov (do
pet naenkrat), ki omogoča tudi poslušalcem ali
udeležencem sodelovanje v predstavitvi ali na
sestanku, saj jim daje na mobilni napravi dostop do predstavitve ali vsebine na zaslonu, kamor lahko dodajajo svoje opombe in vsebine
ter shranjujejo posamezne dele predstavitve
na svojo napravo.
NEC U321H tako ni samo zelo zmogljiv projektor
v polni visoki ločljivosti, ampak je tudi nepogrešljiv
učni pripomoček v modernih izobraževalnih
ustanovah in nov način sodelovanja na sestankih
in poslovnih predstavitvah. 
(P. R.)
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