
 

УДОВОЛСТВИЕ И ТВОРЧЕСТВО В РАБОТАТА С ГРАФИЧНИТЕ ДИСПЛЕИ YIYNOVA  

Представяме на вниманието Ви графичните дисплеи YIYNOVA, предназначени за директно 

рисуване върху екрана. 

 

Графичните дисплеи YIYNOVA са нов и различен продукт, предназначен за графични дизайнери, 

художници, аниматори и архитекти, които да имат нов вид „интерактивен достъп“ до своите 

произведения, като работят директно върху екрана с традиционните методи на рисуването с 

молив, четка или писец.  

Възможностите се увеличават неимоверно, тъй като с графичния дисплей и подходящ софтуер 

имате достъп до милиони цветове, многобройна дебелина на линията и контура и възможност за 

многократно “undo” и “redo” на рисунките. 

Графичните дисплеи YIYNOVA използват интерактивна технология, реагираща на допир от 

специална писалка, допускаща 2048 нива на натиск, с помощта на които се емулира,  

дебелината на линията. Реално усещане за рисуване или чертаене върху лист хартия се създава 

и от прецизното следене на „курсора“ т.е. на върха на писалката. Това се дължи на специалните 

4000LPI (Lines per inch или линии, съдържани във всеки инч от екрана) и 200 pps (points per 

second или точки, в които се отчита допир за единица време). 

Графичните дисплеи YIYNOVA позволяват лесно, бързо и с удоволствие да представите идеите 

си и са прекрасен работен инструмент за всеки творец. 

 

Мониторите са изключително подходящи за художници, графични дизайнери, аниматори, 

архитекти, за създаване на цифрови комикси и анимации, за фото обработка, за образователни 

или търговски презентации и курсове и за така наречените „безхартиени“ офиси. Можете да ги 

използвате и като любим домашен монитор за „реализация“ на въображението и таланта си  

 

ПРОДУКТОВА ГАМА: 

Графичен дисплей YIYNOVA MSP19U+ 

19“ , LED подсветка, TN панел и 1440x900 резолюция 

Най-бюджетният представител в гамата, отлична цена и малък компактен 

размер.  

 

 

Графичен дисплей YIYNOVA MVP20U+RH 

19,53” LED подсветка, висок клас MVA панел и FullHD 

1920x1080 резолюция.  

Екранът предоставя изключителни ъгли на виждане, по този начин 

независимо как използвате дисплея - вертикално изправен на 

стойката или хоризонтално легнал – Вие ще виждате ярки и 

наситени цветове с максимално тъмен черен цвят и ще може 

максимално да развихрите въображението си върху това „платно“. 

За удобство на работещия е включена допълнителна приставка с 

функционални бутони за ZoomIn/Out, Scroll, Page Up/Down и др.  

 

 



 

 

Графичен дисплей YIYNOVA MVP22U+RH 

21.5“ LED подсветка, висок клас IPS панел и FullHD 

1920x1080 резолюция. 

Най-високият клас продукт към момента с 21,5“ IPS панел 

предлагащ изключителни ъгли на виждане и ярки, живи цветове, 

независимо как използвате дисплея - вертикално изправен на 

стойката или хоризонтално легнал. За удобство на работещия е 

включена допълнителна приставка с функционални бутони за 

ZoomIn/Out, Scroll, Page Up/Down и др..  

*към всеки графичен монитор освен гореспоменатите аксесоари получавате и специалната 

писалка - P2X; поставка за писалката; чифт графични ръкавици - за по-лесно и гладко плъзгане 

на ръката по стъклената повърхност; захранващ кабел и адаптер; ръководство за употреба; CD 

с драйвери 

 

Графични дисплеи YIYNOVA ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 

ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН 

РИСУВАНЕ 

ХУДОЖЕСТВЕНИ ТВОРБИ – КАРТИНИ, ГРАФИКИ в електронен формат 

АНИМАЦИЯ 

КОМИКСИ/МАНГА 

ФОТООБРАБОТКА 

РЕТУШ 

 

и много други 

 

ГАРАНЦИЯ: 

2 години гаранция за графичен дисплей YIYNOVA 

1 година гаранция на писалката 

 

За Тех Вижън ЕООД: Тех Вижън (www.techvision-bg.com ; sales@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. 

http://www.techvision-bg.com/
mailto:sales@techvision-bg.com

