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AG Neovo Security Solutions
AG Neovo е компания създадена през 1999 година в
Тайван и утвърдена в света на монитори и дисплеи
– професионални и потребителски. Визията на
компанията е да доставя дисплеи за много
индустрии и най-различни приложения, без
компромис с качеството. Многофункционалните модели са разделени в множество подсерии, насочени към определени клиентски потребности, притежаващи своята уникалност
като завършено решение.
Продуктите на AG Neovo оформят широка гама монитори и дисплеи от 15“ до 98“ с
множество специфични екстри, при различните серии модели като:
*Защитно стъкло NeoV™ Optical Glass с 9H твърдост
*Солиден метален корпус
*HD-SDI, BNC, S-Video входове и изходи
*Picture-in-Picture, Picture-by-Picture функции
*6 или 10 точкова тъчскрийн технология
*Digital Signage голям размер дисплеи, Video Wall голям размер дисплеи, Totem дисплеи

AG Neovo – продуктова гама монитори подходящи за видеонаблюдение
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AG Neovo / серия SC/ entry security displays - серия монитори
предназначени за видеонаблюдение, готови за директно включване
към security оборудване с BNC-in, BNC-out, S-Video входове и
изходи, размери от 17“ до 42“

AG Neovo / серия SQ/ entry security displays - серия монитори
предназначени за видеонаблюдение, готови за директно включване
към security оборудване с BNC-in, BNC-out, S-Video входове и
изходи, размери от 17“ до 21,5“

AG Neovo / серия SX/ Professional Surveillance Line - професионална
серия монитори предназначени за видеонаблюдение, готови за
директно включване към security оборудване с BNC-in, BNC-out, SVideo входове и изходи, Picture-in-Picture, PBP функции, защитно
стъкло NeoV™ Optical Glass с 9H твърдост, Солиден метален корпус,
размери от 15“ до 19“, предназначени за работа 24 часа / 7 дни в
седмицата.
AG Neovo / серия RX/ Professional Surveillance Line - професионална
серия монитори предназначени за видеонаблюдение, готови за
директно включване към security оборудване с BNC-in, BNC-out, S-Video
входове и изходи, Picture-in-Picture, PBP функции, защитно стъкло
NeoV™ Optical Glass с 9H твърдост, Солиден метален корпус, размери от
21,5“ до 42“, предназначени за работа 24 часа / 7 дни в седмицата.
AG Neovo / серия HX/ HD-SDI Broadcast Line series- професионална
серия монитори предназначени за връзка с HD-SDI оборудване, камери
използвани в медицината, трансфер на HD Video за телевизионни
студия или телевизионна апаратура, HD-SDI, BNC, S-Video входове и
изходи, Picture-in-Picture, PBP функции, защитно стъкло NeoV™ Optical
Glass с 9H твърдост, Солиден метален корпус, размери от 21,5“ до 42“,
предназначени за работа 24 часа / 7 дни в седмицата.
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AG Neovo – продуктова гама Дисплеи подходящи за видеонаблюдение
AG Neovo / серия PN/ Slim bezel 24/7 - професионална серия
дисплеи, предназначени за изграждане на видеостени с
изключително тънка рамка 1,9-3,4 mm, Premium-grade панели
за максимално дълъг живот на дисплея, богат набор от видео
входове и изходи, Picture-in-Picture, PBP функции, размери 46“ и
55“, предназначени за работа 24 часа / 7 дни в седмицата.
AG Neovo / серия PS/ Signage 24/7 - професионална серия
дисплеи, предназначени за дигитална реклама (Digital Signage)
в единични или множество обекти/точки, рамка 15,8 mm,
Premium-grade панели за максимално дълъг живот на дисплея,
богат набор от видео входове и изходи, Picture-in-Picture, PBP
функции, размери 46“ и 55“, предназначени за работа 24 часа /
7 дни в седмицата.

AG Neovo / серия TX/ Multi touch Series - серия тъчскрийн
монитори, 10-точкова Capacitive тъч технология или 6-точкова
Optical тъч технология , LED подсветка, IP65 Front защита – при
някои модели, солиден метален корпус при някои модели,
размери от 15“ до 42“.

За Тех Вижън ЕООД: Тех Вижън (www.techvision-bg.com ; sales@techvision-bg.com) е българска компания, с
над 16 годишен опит, специализирана във внос и дистрибуция на професионална компютърна техника и
дисплей решения - компютърни монитори, мултимедийни проектори, широкоформатни дисплеи,
интерактивни дисплеи, тъчскрийн монитори/тъчскрийн компютри и графични дисплеи. Наши партньори са
световно доказани марки като: EIZO, PHILIPS, Elo Touch Solutions, NEC, IIYAMA, AOC, AG Neovo,
YIYNOVA, FAYTECH, LG, Sharp, ViewSonic и Sharkoon. Тех Вижън работи с компютърни фирми интегратори в цялата страна, които продават и инсталират необходимият хардуер и софтуер за всеки проект.
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