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TOSHIBA TD-E3 I TD-P3: PRZYCIĄGAJĄCE UWAGĘ MONITORY BIZNESOWE
PRACUJĄCE W TRYBIE 16/7 LUB 24/7

 r. – Toshiba Europe GmbH wprowadza kolejne modele monitorów7 lutego 2017
biznesowych: nową generację monitorów z serii TD-E3 oraz premierową serię TD-P3.
Monitory zostały zaprojektowane dla profesjonalistów oraz dedykowane są dla rozmaitych
branż. Seria TD-E3 to perfekcyjne rozwiązanie do pracy 16/7, natomiast seria TD-P3 daje
pełnię możliwości pracy ciągłej 24/7.

Serię  stworzono z myślą o retail, gastronomii, firmach, placówkachTD-E3 Series
edukacyjnych, sklepach i biurach podróży – w trybie pracy rekomendowanej do 16 godzin
dziennie, 7 dni w tygodniu. Monitory o przekątnych 32", 43", 49", 55" i 65” idealnie dopasują
się do każdej przestrzeni. Posiadają możliwość pracy w orientacji pionowej i poziomej, dając
użytkownikom pełnię możliwości wyboru.

Większość modeli tej serii działa w wysokiej jakości rozdzielczości Full HD (1920 x 1080).
Poszukujący jeszcze doskonalszego obrazu mogą wybrać model 65" z rozdzielczością Ultra
HD (3840 x 2160).

Seria  , natomiast, jest przeznaczona do nieprzerwanej całodobowej i całotygodniowejTD-P3
emisji materiałów. Składają się nań modele o przekątnych 43”, 49”, 55” i rozdzielczości Full
HD (1920 x 1080) oraz 75” z rozdzielczością Ultra HD (3840 x 2160). Dzięki jasności 400
cd/m² prezentowane treści są doskonale czytelne.

 Oba modele są w pełni zarządzalne dzięki zastosowaniuZarządzanie i możliwości połączeń
RS-232 i LAN control . Wyposażono je również w liczne złącza wejść i wyjść jak np. HID
support. Ekrany można łączyć ze sobą w sposób modułowy dzięki UHD Daisy Chain.
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Wbudowany media player USB z licznymi kodekami pozwala na automatyczne
prezentowanie treści wraz z pełnym zarządzaniem nimi w czasie. Monitory posiadają
wygodne i zdefiniowane funkcjonalności jak np. zarządzanie wyświetlaniem własnego logo
podczas włączania czy też WiFi.

Seria TD-E3 oraz TD-P3 wyposażona jest w dodatkowe funkcjonalności znane z
poprzednich serii np. slot w standardzie Open Pluggable Specification (OPS), który eliminuje
konieczność korzystania z zewnętrznych komputerów, okablowania czy zasilania.

Serie TD-E3 i TD-P3 będą dostępne w Europie już wiosną 2017 r.

Toshiba TD-E3:

Wyświetlacz: Full HD (1920 x 1080) / Ultra HD (3840 x 2160) (zależy od
modelu)
Wyświetlacz: 16:9 z 178o kątami widzenia
Dopasowane nakładki dotykowe (do modeli: 43", 49", 55", 65")
Jasność: 400 cd/m2
Wbudowany odtwarzacz USB z harmonogramem
Złącza wejścia: 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x DVI, 1 x RS232, 1 x HDMI  , 1 x®

LAN (control), 1 x Analogue D-SUB, 1 x DisplayPort, 1 x Remote Extender, 1 x
RCA (L/R), 1 x YPbPr
Złącza wyjścia: 1 x DisplayPort, 1 x RCA (L/R)

Toshiba TD-P3:

Wyświetlacz: Full HD (1920 x 1080) / Ultra HD (3840 x 2160) (zależy od
modelu)
Wyświetlacz 16:9, Direct LED ze 178o kątami widzenia
Dopasowane nakładki dotykowe (do modeli 43", 49", 55")
Jasność: 400 cd/m2
Wbudowany odtwarzacz USB
Złącza wejścia: 1 x HDMI  , 1 x DisplayPort, 1 x DVI, 1 x analogue D-SUB, 1 x®

LAN control, 1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, 1 x RS232, 1 x RCA (L/R), 1 x YPbPr
Złącza wyjścia: 1 x DisplayPort, 1 x RCA (L/R)

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.toshiba.pl/businessdisplays
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 Joanna Stebel Kontakt dla mediów joanna@stebelikropka.pl

Wszystkie znaki handlowe wspomniane w powyższej informacji należą do ich prawowitych
właścicieli.

 O Toshiba
Toshiba Corporation, wedlug amerykanskiego magazynu „Fortune" jedna z 500
najwiekszych firm na swiecie, oferuje zaawansowane rozwiazania elektryczne i
elektroniczne. Skupia ona swa dzialalnosc na trzech glównych obszarach: energii
zapewniajacej czystsze i bezpieczniejsze codzienne zycie, infrastruktury gwarantujacej jego
wysoka jakosc i przechowywania danych niezbednego zaawansowanemu spoleczenstwu
i n f o r m a c y j n e m u .  
Dzialajac w mysl zasady Toshiba Group „Tworzone dla Ludzi, Tworzone dla Przyszlosci"
(„Committed to People, Committed to the Future"), Toshiba promuje globalne dzialania na
rzecz lepszego zycia dla przyszlych pokolen. Zalozona w Tokio w 1875 roku, Toshiba jest
sercem swiatowej sieci 550 firm zatrudniajacych 188,000 osób. Jej roczna sprzedaz
przekracza 50 miliardów dolarów amerykanskich (stan na 31 marca 2016 r.). 
Wiecej informacji mozna znalezc pod adresem: http://www.toshiba.pl
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