
 

NEC Display Solutions – новият дисплей P754Q – UHD професионализъм 
 

P754Q осигурява невероятна визуализация на огромен екран, която ви 
позволява да предадете посланието си мигновено, лесно и впечатляващо. 

Новият модел дисплей осигурява същата превъзходна отчетливост на екрана, 
висока яркост от 700 cd/m2 и антирефлективна повърхност, също като 

останалата част от серията P, но в много по-голям мащаб. 75“  екран предлага 
ясна и жива UHD картина и е идеален за редица среди и приложения като 

Digital Signage, реклама в общественото пространство, информационни точки 
за пътниците в летищата и железопътните гари, в търговията на дребно и др. В 

същото време отличното възпроизвеждане на цветовете го прави идеален за 
медийни, научни и пост-производствени приложения, а огромната визуална 

площ и надеждната 24/7 работа го правят особено подходящ за операции в 
контролни зали. 

Подобно на всички останали модели дисплеи от серията P, новият P754Q 
предлага усъвършенствано качество на изображението, с разширени 

настройки на всички визуални параметри - включително яркост, цвят, гама и 
еднородност – благодарение на Spectraview Engine за прецизни, естествени, наситени и привлекателни изображения. 

P754Q също така включва платформата Open Intelligence (OMi) на NEC, която позволява интелигентни и безпроблемни връзки 

между източника на съдържание и дисплея, за да предостави безпроблемен Digital Signage. 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 

Рекламодателите, които използват реклами в обществените пространства и всички компании, които искат да споделят 

съобщения на живо в открити и полу-външни помещения, могат да изберат IP56-защитения специално проектиран корпус за 
75-инчов P754Q дисплей. Предлага се като самостоятелен тотем или шкаф, които се монтира на стена, силният и здрав корпус 

предпазва дисплея от случайни пръски вода, прах, кражба и физическо или външно въздействие. Това решение "всичко в 
едно", предназначено за множество приложения и условия на околната среда, гарантира, че инвестицията ви в NEC P754Q е 

правилна. 
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