
 МУЛТИМЕДИЙНИ ПРОЕКТОРИ - подходящи за Образованието   

Японският производител NEC Display Solutions 

е сред водещите партньори на образованието в 

света, осигурявайки широка гама от компютърни 

технологии за обучение, чрез които Вашето 

учебно заведение ще бъде „В КРАК С ВРЕМЕТО“.  

 

С решенията на NEC Display Solutions ще 

преобразите класната стая в нов атрактивен 

и модерен учебен  център в който децата 

активно ще участват в усвояването на 

учебните програми. 

 

 

В допълнение NEC се грижи за Образованието 

със своята специална програма с разширена 

безплатна гаранция за Учебните заведения 

(Училище, Университет, Колеж, Детска градина, 

Частни центрове за обучение). 

Гаранцията на лампата се увеличава от 

стандартните 6 месеца или 1000 часа работа,  

на 36 месеца или 3000 часа работа само с 

регистрация на сайта на NEC.    

 

 

Мултимедийни проектори NEC, серия  V 

Мултимедийните проектори NEC от серия “V” са първата 

стъпка за образованието, подходящи за бюджетно 

решение с отлично съотношение цена/качество. 

 

 

Предимства на проектори NEC серия V: 

*Безплатна гаранция за лампата към учебни заведения - 36 месеца или 3000 часа 

*Дълъг живот на лампата – до 6000 часа в зависимост от модела 

*Висок контраст 10 000:1 при серия VE 

*DLP технология с по-висока издръжливост  

*2W или 8W колонки за мултимедийни файлове 

*HDMI вход за сигнал от всички съвременни източници 

Фокус модели проектори NEC от серия “VЕ” и “V”: 

NEC V302X – Яркост 3000 ANSI лумена, резолюция 1024x768 (XGA), DLP™ технология 

NEC V302W – Яркост 3000 ANSI лумена, резолюция 1280x800 (WXGA), DLP™ технология 

NEC V302H – Яркост 3000 ANSI лумена, резолюция 1920x1080 (Full HD), DLP™ технология 

 

*Всички проектори NEC серия V с възможност за разширена гаранция: V302X, V302W, V302H, V332X, V332W 



Мултимедийни проектори NEC, серия ME 

Мултимедийните проектори NEC от серия „ME” са 

професионални, мултифункционални решения, много 

подходящи за всякакви класни стаи и учебни помещения, 

съдържат в себе си много ползи и добавена стойност. 

 

Предимства на проектори NEC серия ME: 

*Безплатна гаранция за лампата към учебни заведения - 36 месеца или 3000 часа 

*Възможност за „безжична презентация“ от компютър или лаптоп свързан в мрежа 

*USB вход и USB Viewer – безпроблемно проектиране на снимки от USB Flash без компютър 

*Дълъг живот на лампата – между 5000 и 9000 часа 

*Безшумна LCD технология 

*Висока резолюция – до FullHD 1920x1080 в някои модели 

*20W колонки за мултимедийни файлове 

*HDMI вход за сигнал от всички съвременни източници 

Фокус модели проектори NEC от серия “M” и „ME”: 

NEC ME331X – Яркост 3300 ANSI лумена, резолюция 1024x768 (XGA), LCD технология 

NEC ME361X – Яркост 3600 ANSI лумена, резолюция 1024x768 (XGA), LCD технология 

NEC ME401X – Яркост 4000 ANSI лумена, резолюция 1024x768 (XGA), LCD технология 

NEC ME401W – Яркост 4000 ANSI лумена, резолюция 1280x800 (WXGA), LCD технология 

Възможност за „безжична презентация“ от компютър или лаптоп 

свързан в мрежа 

Мултимедийните проектори NEC серия ME могат да работят безжично във 

вътрешна мрежа, благодарение на опция на допълнителна цена - Wireless USB 

модул и безплатния софтуер на NEC – NEC Image Express Utility Lite. 

По този начин не е необходимо презентиращия да бъде ограничен до физическа 

връзка с проектора. Подробности в следния -> ВИДЕОКЛИП 

 

 

*Всички проектори NEC серия ME с възможност за разширена гаранция: ME301W, ME301X, ME331W, ME331X, ME361W, 

ME361X, ME401W, ME401X 

 

Мултимедийни проектори NEC, серия МS - 

късофокусни (Short Throw) 

Мултимедийните проектори NEC от серия “MS” са 

професионални решения, създадени за проекция от 

близко разстояние до повърхност. Така си гарантирате 

възможно най-минимална „сянка“ върху проектираното 

изображение – уникално проекционно решение за малки и средни учебни зали. 

 

Предимства на проектори NEC серия MS: 

*Безплатна гаранция за лампата към учебни заведения - 36 месеца или 3000 часа 

*Възможност за „безжична презентация“ от компютър или лаптоп свързан в мрежа 

*USB вход и USB Viewer – безпроблемно проектиране на снимки от USB Flash без компютър 

*Проектиране от много близко разстояние – от 56см до 68см в зависимост от модела 

*Дълъг живот на лампата – 8000 часа 

*Висок контраст 10 000:1 

*DLP технология с по-висока издръжливост 

*20W колонки за мултимедийни файлове 

*HDMI вход за сигнал от всички съвременни източници 

 

https://youtu.be/uqoyCaMkk2Q


Фокус модели проектори NEC от серия “MS”: 

NEC M303WS - Яркост 3000 ANSI лумена, резолюция 1280x800 (WXGA), DLP технология 

NEC M333XS - Яркост 3300 ANSI лумена, резолюция 1024x768 (XGA), DLP технология 

NEC M353WS - Яркост 3500 ANSI лумена, резолюция 1280x800 (WXGA), DLP технология 
*Всички проектори NEC серия MS с възможност за разширена гаранция: M303WS, M333XS, M353WS 

Мултимедийни проектори NEC, серии U и UM – ултра-късофокусни (Ultra-Short Throw) 

Мултимедийните проектори NEC от серии “U” и “UM” са професионални 

решения, създадени за проекция от изключително близко разстояние 

до повърхност. Така си гарантирате възможно най-минимална „сянка“ 

върху проектираното изображение – уникално проекционно решение 

за малки и средни учебни зали. 

Предимства на проектори NEC серии U и UM 

*Безплатна гаранция за лампата към учебни заведения - 36 месеца или 3000 часа 

*Възможност за „безжична презентация“ от компютър или лаптоп свързан в мрежа 

*USB вход и USB Viewer – безпроблемно проектиране на снимки от USB Flash без компютър 

*Дълъг живот на лампата – между 4000 и 8000 часа 

*Проектиране от много близко разстояние – от 10см до 19.5см в зависимост от серията 

*Висока резолюция – FullHD 1920x1080 в “U” серия 

*Издръжлива DLP при серия “U” или по-безшумна 3LCD технология при серия “UM”  

*Включена стойка в комплекта 

*8W при “U” или 20W при “UM” - колонки за мултимедийни файлове 

*HDMI(MHL) вход за сигнал от всички съвременни източници  
 

Фокус модели проектори NEC от серии “U” и “UM”: 

NEC U321H - Яркост 3200 ANSI лумена, резолюция 1920х1080 (FHD), DLP технология 

NEC UM301X - Яркост 3000 ANSI лумена, резолюция 1024x768 (XGA), 3LCD технология 

NEC UM361X - Яркост 3600 ANSI лумена, резолюция 1024x768 (XGA), 3LCD технология 
*Всички проектори NEC серии U и UM с възможност за разширена гаранция: U321H, UM301W, UM301X, UM351W, UM361X 

 

Ултра-къснофокусните проектори могат да бъдат комбинирани с интерактивен модул и писалка, 

които могат да превърнат всяка статична бяла дъска в интерактивна работна площ за учителя. 
* Всички интерактивни проектори NEC серии U и UM с възможност за разширена гаранция: U321Hi-MP, U321Hi-MT, 

UM301Wi-MP, UM301Wi-MT, UM301Xi-MP, UM351Wi-MP, UM351Wi-MT, UM352Wi-MP, UM352Wi-MT, UM361Xi-MP 
*Увеличената гаранция на лампата е валидна след регистрация на сайта http://www.nec-display-solutions.com 

*NEC запазват правото си да проверят дали крайният клиент изпълнява изискванията за удължена гаранция. 

С NEC можете да избирате и между огромно разнообразие от мултимедийни проектори с различни характеристики, 

подходящи за учебни заведения– стандартна и широкоформатна резолюция, яркост, близко и по-далечно разстояние на 

презентиране, намалена консумация на електроенергия, еко режим за удължаване живота на проектора, намаляване на 

нивото на шума за по-комфортна работа, конективност за свързване към всички съществуващи компютърни системи.  

За NEC Display Solutions: NEC Corporation е лидер в интеграцията на компютърни IT технологии, които се ползват от 

фирми и хора по целия свят. Чрез комбинация от продукти и решения, които се пресичат и използват опита и глобалните 

ресурси на компанията, напредналите технологии на NEC отговарят на сложните и все по-променящите се нужди на 

клиентите. NEC разполага с повече от 100 години опит в технологичните иновации, за да дава възможности на хората, 

бизнеса и обществото. 

За Тех Вижън ЕООД: Тех Вижън (www.techvision-bg.com) е българска компания с 17 годишен опит, специализирана във 

внос и дистрибуция на компютърен хардуер в дисплей решения – компютърни монитори, мултимедиини проектори, 

публични дисплеи, тъчскрийн монитори и компютри. Тех Вижън работи с база от над 500 фирми - компютърни 

интегратори в цялата страна, които продават и инсталират необходимият хардуер и софтуер за всеки проект. Тех Вижън 

също е и официален дистрибутор и сервиз на Elo Touch Solutions за българският пазар. Грижа за клиентите е и 

безплатния транспорт при нужда от гаранционен ремонт. 

http://www.nec-display-solutions.com/
http://www.techvision-bg.com/

