
imagine stunning visuals
Поемете по пътя на успеха, водени от Expovision и Samsung



Уважаеми колеги

Фирма Експо Вижън има удоволствието да Ви представи новата услуга за 
отдаване под наем на плазмени монитори. Мониторите, с които разполагаме, са 

предназначени само за професионална употреба и Ви дават големи възможности за 
презентиране на вашите продукти и услуги. Подходящи са за монтаж в заведения, на 
сцени за концерти, ревюта и ораганизирани мероприятия, също така за оформяне на 

витрини или информационни дисплеи. Мониторите позволяват изграждане на 
видеостени в следните конфигурации: 2х2, 3х3, 4х4, 5х1 и 1х5. Имат възможност за 

монтаж както в хоризонтално положение, така и във вертикално. Дължината на екрана 
на нашите монитори е 42 инча, но при монтаж на видеостена, в пълен размер може да 

се постигне дължина на диагонала почти 5 метра. При необходимост могат да се 
правят и конфигурации различни от стандартните, но това е възможно само след 
предварително време за подготовка на видеофайловете. С разнообразния входно 
изходен интерфейс нашите монитори са подходящи за излъчване на изображение 
подавано от различни източници като DVD плеъри, мобилни компютри, цифрови 

камери. Фирмата ни предлага отдаване под наем на мониторите, монтаж, свързване и 
подготовка на видеофайловете. За повече информция не се колебайте да ни потърсите.



Обществени Места ПрестижБизнес Приложение

Дали ще е красотата на природните стихии или съществена информация,
всички се обръщат към монитора.

Големите екрани се превърнаха в необходимост на обществени места, като летището, 
ЖП гарата и търговския център, като правят всяка информация лесно достъпна и гарантирана. 

Експо Вижън обърна внимание на това и за това Ви предлага 
новите мултифункционални плазмени монитори на Samsung, 

с картина от най-високо качество, при перфектен баланс от контраст и светлина, 
три пъти по-мощни от останалите монитори. 



Удивително визуално пътешествие

Още от изобретяването на първите монитори, хората желаят да видят по-голяма и по-добра картина. 
Дигиталните екрани позволяват по-грандиозни прожекции, които изискват високо качество на картината. 
Точно за това Експо Вижън предлага мониторите на Samsung, които не само Ви осигуряват по-големи екрани, 
но същевременно и перфекто качество на изображението.

С възможност за 
вграждане във 

видео стена 



3x3

Перфектна пропорция между яркост и контраст

Повишената яркост придава специфичен блясък на екрана, а съотношението му с подобрения контраст 
гарантира изобилие на цветове. Експо Вижън Ви предлага Samsung, защото е постигнат идеалния баланс за 
перфектна картина, за разлика от останалите плазмени монитори. Всяко усещане е ясно, ярко и живо, с 
открояващи се детайли. Усетете разликата!

С възможност за 
вграждане във 

видео стена 



1x5

Всестранно Удобство

Експо Вижън Ви предлага плазмените монитори на Samsung, защото поддържат всестранно включване един към друг, за 
професионално удобство. Компютри и видео могат да се включват, а като допълнение 16 монитора могат да се свържат в 
един и да възпроизвеждат картина от компютър без допълнителни устройства.

С възможност за 
вграждане във 

видео стена 



5x1

Дигитално Изпълнение

Чрез иновативната система на плазмените монитори на Samsung, Експо Вижън предлага на своите 
клиенти различни методи на окачване. Екраните могат да бъдат закачени хоризонтално, 
вертикално, на стена или таван.

С възможност за 
вграждане във 

видео стена 



Horizontal View

Vertical View

Full Mode

Natural Mode

Expovision Ви предлага изграждане на плазмени монитори Samsung 
във видео стена с различни формати - 2х2, 3х3, 4х4, 5х1, 1х5

В случаите на изграждане на видео стена се появява проблем при 
разделянето на картината между мониторите. 

Работата на Експо Вижън със Samsung ви гарантира качество 
на изображението без разместване на образа.

Възможност за вертикално изображение

Хоризонтално или вертикално?
 

С Експо Вижън и Samsung нямате ограничения 
по отношение на монтажа на плазмения монитор 

и показването на образа. 


