
 
NEC Display Solutions – новите 27“ MultiSync монитори 

 

Повечето корпоративни монитори се предлагат само в 24“ размер, 

затова служителите са принудени да използват два екрана, за да могат 
да гледат няколко приложения едновременно. За разлика от тях, новите 
монитори от семейството MultiSync на NEC могат да се похвалят със своя 
27“ екран, правейки приложенията по-лесни за четене и позволявайки 
по-добро боравене с няколко паралелно отворени прозореца. 

Водещ в новите дисплей MultiSync е флагман моделът PA271Q, 
предназначен за професионални офиси и творчески потребители. С 
отлично управление на цветовете и изключителни ергономични 
характеристики, моделът осигурява най-доброто възпроизвеждане на 
цветовете, благодарение на своят SpectraView Engine и вграденото 
приложение за калибриране на цветовете. Потребителите просто 
свързват своя калибратор към USB порта на монитора и веднага могат да 
изберат желаната от тях настройка на цветовете, от менюто на екрана. 
Благодарение на USB-C порта, работното Ви бюро се превръща в 

шедьовър – елегантно, изчистено и без никакви излишни кабели, 
стърчащи от монитора Ви. В допълнение, ако използвате два или повече 
монитора, може да се възползвате от Uniformity Control приложението на 
NEC, с което само с едно щракване в менюто на екрана, можете да 
уеднаквите настройките на изображението върху всички екрани. 
 
Освен модела PA271Q, в новото семейство на MultiSync® се включва и „началния“ E271N и по-модерния 
дисплей за корпоративни офиси - EA271F. 
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NEC EA271F – професионален монитор за безупречна 
продуктивност в офиса, с зашеметяващо качество на 

картината и отлична ергономичност. Защитавайки здравето 
и комфорта Ви, този 27“ монитор с ултра-тънки рамки се 
адаптира безпроблемно към работната ви среда, 
увеличавайки продуктивността и ефективността ви в офиса. 
Изключителните ергономични характеристики позволяват 
перфектно настройване на дисплея според индивидуалните 
ви нужди. Освен това, голямо внимание се отделя на 
осигуряването на перфектен комфорт на потребителя с 

интегриран сензор за яркост, засичащ количеството 
светлина попадащо на екрана, технологиите Low Blue Light 
и Flicker-Free, допълнително предпазват очите ви. EA271F е 
идеален за офиса и бизнес среда, както и контролни зали и 
търговски оператори. Перфектно проектиран за т.нар. 
„Multi-monitor setup”, ултра-тесният панел осигурява 
минимални разстояния между видимите области на екрaна. 

NEC E271N – атрактивно съотношение цена / качество за офис 
среди, отговарящо с отлична визуализация на цветовете и 
съобразено със здравето на потребителите. 27-инчовият монитор 
с ултра-тесен панел съчетава висококачествено визуално 
изображение на по-голям екран с функционалността нужна за 
ефективна работа. Очите на зрителя са защитени с вградените 
технологии Low Blue Light - за филтриране на опасната синя 

светлина, излъчвана от екрана и технологията Flicker-Free, 
премахваща трептенето на подсветката.  

Най-добро съотношение цена / производителност в серията от 27“ 
монитори - предлагайки същия панел и качество на 
изображението, като серията EA, но с по-малко разширена 
функционалност и свързаност, E271N е идеален за ежедневна 
офис работа. 


