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From 1 March 2021, Regulation on energy
labelling for electronic displays (EU) 2019/2013

®
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will repeal the current Regulation (EU)
1062/2010. Televisions and other electronic
®
displays, like computer monitors and signage
displays, will be labelled on an energy efficiency
wielkoformatowy
do ścian
scale that ranges from A (most efficient) to G
(least efficient). The new and the old classes are

NEC MultiSync UN552S
LCD 55" monitor
wideo

not comparable, as the new scaling system is
improved and better takes into account the

Poziom zamglenia

Pro

Godziny pracy

24/7

Jasność [cd/m²]

700

Rozdzielczość

1920 x 1080

Kod produktu

60004523
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Karta produktu
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Zwiększenie możliwości monitorów w
dowolnym momencie

10 Fundamentals to Achieving Impactful
Video Wall Installations

Opcje slot-in upraszczają rozwiązania informacyjnoreklamowe i zwiększają ich elastyczność bez
konieczności używania dodatkowych kabli czy
urządzeń

Key considerations in delivering perfect fit video wall
technology
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Ściany tętniące życiem
Ściana wideo z wyświetlaczem Multisync® UN552S 55” zapewnia doskonałą jakość

Łatwa instalacja – bezproblemowa konfiguracja wyświetlaczy naściennych przy
użyciu funkcji Auto TileMatrix i fabrycznie zapewnionych kalibracji. Możliwość

obrazu, łatwy montaż oraz niezawodną, trwałą wydajność w celu uzyskania najbardziej
angażujących i kreatywnych doświadczeń wizualnych.

wczytania gotowych zestawów ustawień obrazu na potrzeby wstępnie
zdefiniowanych scenariuszy użytkowania przekłada się na oszczędność czasu.
Wzbogacone parametry obrazu – zaawansowane ustawienia wszystkich istotnych
parametrów wizualnych pozwalają na pełną regulację jasności, barwy, wartości
gamma i jednorodności poprzez system SpectravVew Engine.
Zabezpieczenie niezawodności i trwałości ścian wideo – wyjątkowy system

Montaż i obsługa są tak proste dzięki potężnym możliwościom kalibracji, które
zapewniają imponującą jakość obrazu przez cały okres użytkowania wyświetlacza.
Atrybuty obrazu można precyzyjnie dostosować do indywidualnych potrzeb, tworząc
pojedynczy obraz na wielu wyświetlaczach. W połączeniu z przylegającą krawędzią
o szerokości zaledwie 0,88 mm cała ściana wideo stanowi obszerną cyfrową
powierzchnię z ledwie zauważalnymi przerwami. Jasność wyświetlacza na poziomie
700 cd/m² i powłoka antyrefleksyjna pozwalają cieszyć się najlepszą czytelnością bez
irytujących odblasków nawet w jasno oświetlonym otoczeniu.
Te duże wyświetlacze modułowe, w różnych kształtach i formach, zwracają uwagę na
prezentowane treści – przyciągają kupujących w centrach handlowych, dostarczają
rozrywki osobom zwiedzającym muzea lub przedstawiają menu.

zarządzania ciepłem w produktach NEC pozwala użytkownikowi monitorować
i regulować temperaturę wewnątrz monitora.
Realistyczne i spójne barwy – technologia panelu IPS gwarantuje realistyczną
reprodukcję barw, a jednocześnie stanowi najlepszy sposób na zapewnienie ich
spójności. Dzięki panelowi S-IPS widoczność jest doskonała bez względu na
orientację ekranu (w pionie lub w poziomie), także przy ekstremalnych kątach
patrzenia, co przyciąga uwagę osób mijających ekran.
Inteligentna integracja z multimediami – można bezproblemowo zintegrować
wybrane źródło multimediów z wyświetlaczami na ścianie wideo. Do dostarczania
treści i zapewnienia odpowiedniej mocy obliczeniowej można wykorzystać szerokie
spektrum komputerów PC OPS typu Slot-In firmy NEC i modułów obliczeniowych
Raspberry Pi.
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Więcej przykładowych
zastosowań znajdziesz w strefie
rozwiązań Sharp/NEC Solutions
Zone

Jesteś zainteresowany(-a) Monitory wielkoformatowe do ścian video najnowszymi
informacjami i nowinkami o Sharp/NEC?
Zapisz się i bądź zawsze na bieżąco.
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The NEC Open Modular Platform

KOMUNIKUJ SIĘ W NAJLEPSZY
MOŻLIWY SPOSÓB

Content Download

The NEC MediaPlayer gets your
message across!
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Sharp NEC Display Solutions

Meeting & Conferencing Solutions
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Stopka

Witryna edukacyjna

Firmware i narzędzia

Informacje prawne

Solid State Light Source
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Polityka prywatności

Witryna rozwiązań 3D

Warunki gwarancji

Warunki

Green Vision

Części zamienne

ONE Global Program

Rozwiązania dla transportu
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Udostępnij

Witryna 4K UHD
Witryna SpectraView
Direct View LED
Digital Cinema Solutions
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