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Professionelle AV-løsninger med kvalitet i højsæde

Til præsentationer og digitale skilte
Med NEC MultiSync® series C kan du optimere dine møde- og 

konferencelokaler med 4K-opløsning. Skærmene kommer med 

en god lysstyrke, og teknologi der forhindrer genskær.

Udover, at passe perfekt til præsentationer, kan skærmene også 

bruges som digitale skilte i f.eks. butikker, hvor de kan hjælpe 

med at øge salg og awareness overfor kunder eller i virksom-

heder, hvor de kan fungere som informationsskærme. 

Gør en god investering, der kan betale sig i længden og få høj 

kvalitet og lang levetid til en fornuftig pris.

• NEC MultiSync® 75” ............................................24.995,-*

• NEC MultiSync® 86”  ..........................................34.995,-*

• NEC MultiSync® 98”  ...........................................74.995,-*
* Prisen er ekskl. moms, montering og levering.

Mere info?
Giv os et kald på +45 8870 7171 eller skriv til info@avc.dk.

Medlem af UNITIA og AV Brancheforeningen • D
IN

 G
ARANTI FOR KVALI

TE
T 

•AV
 B

RANCHEFORENING

• D
IN GARANTI FOR KVALI

TE
T 

•AV
 B

RANCHEFORENINGEN

Fordele
• Kan køre 24/7

Der er nøje blevet udvalgt komponenter, og designet er fokuseret 

på brugsscenarier, hvor skærmen skal kunne køre med høj kvali-

tet konstant.

• Lang levetid

Skærmene er en holdbar løsning, også på sigt. De gengiver et flot 

og skarpt billede i helt op til 50.000 timer, hvilket svarer til næsten 

6 års drift ved 24/7 anvendelse.

• Let at bruge

Smarte installations-, operations- og vedligeholdelsesfunktioner 

sikrer dig, at skærmen yder præcis det du vil have. 

• Perfekt til videokonference

Den store skærm med det knivskarpe billede gør en videokon-

ference, til det tætteste man kommer på en oplevelse af at være 

i samme rum. Den kan forbindes med et Cisco anlæg, så lyden 

også er i topklasse.  

• Klar til fremtiden

Du kan opgradere din skærms muligheder ved at integrere slot-in 

PC’er og Raspberry Pi computere.

• Moderne og slankt design

Designet er robust men elegant, så skærmen passer diskret ind i 

alle miljøer.
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