
 

NEC Display Solutions – ново UHD семейство във V-Серия дисплеи 
 

Новите членове на семейството на V-Серия дисплеи - V754Q, V864Q, 
V984Q показват най-доброто в огромните размери дисплеи за реклама в  

многобройни индустрии и безброй приложения.  
Големите представители нa серията са с гаранция „без пиксели“, което 

значи, че са на 100% тествани за изгорели пиксели още във фабриката. 
Освен този тест във фабриката всеки дисплеи се калибрира, за точни и 

прецизни цветове още от самото начало.  

V754Q, V864Q и V984Q предлагат зашеметяващо и наистина потапящо 

визуално преживяване, независимо дали е за дигитална реклама, 
презентационни или маркетингови нужди, благодарение на огромната 4K 

UHD резолюция и SpectraView Engine-а на NEC, осигуряващ пълен 
контрол върху яркостта, цветовете, гамата и еднородността на панела. 

Потребителите ще се радват на четливо и щадящо очите изображение при нормални осветеност на екрана, благодарение на 

500 cd/m2 яркост на панела, съчетана с ниското ниво на отражения, заради повърхността третирана против отблясъци. В 
същото време, модерният и тънък дизайн означава, че всеки дисплей ще пасне перфектно в каквото и да е обкръжението. 

Така огромните представители на V-серията могат да бъдат вашето решение, независимо от средата и необходимото 
приложение. 

Новото семейство също така включва платформата Open Intelligence (OMi) на NEC, която позволява интелигентни и 
безпроблемни връзки между източника на съдържание и дисплея, за да предостави възможността за безупречна и безжична 

дигитална реклама. OMi позволява на потребителите да доставят специално създадено съдържание на дисплея и да 
подобряват производителността на дисплея си в рамките на секунди, като за целта е необходимо да интегрирате един от OPS 

компютрите на NEC или модулите Raspberry Pi 

И не на последно място всеки модел от новата серия включва софтуер за управление на устройства NaViSet Administrator 2, 

който позволява на потребителите да контролират централизирано дисплеите, като по този начин намаляват времето за 
извършване на техническа поддръжка и намаляват оперативните и административни разходи на клиента. 
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