
 

 

 

NEC Display Solutions lanserar ny bredare LED-portfolio och 

ett ”fine pitch LED”-sortiment tillsammans med S[quadrat] 
 

Nya ”fine pitch”-produkter utvidgar NEC Solutions produktutbud och LED-lösningar 
 

Stockholm den 28 januari, 2016 – NEC Display Solutions Europe (NEC) har lanserat en ny 
produktlinje med ett nytt sortiment för ”fine pitch LED” som inom kort kommer att visas upp 
på Integrated Systems Europe (ISE) 2016. Det nya sortimentet LED LiFT (LED intelligent 
Front Technology) är det senaste tillskottet i samarbetet mellan NEC och S[quadrat], LED-
tillverkare och experter på integration av komplexa mediesystem.  
 
Samarbetet utökar NEC:s möjligheter inom installationer av LED-skärmar och fler kunder 
kommer få möjlighet att ta del av ett större, integrerat utbud. Bland annat det nya LED LiFT-
sortimentet, ett modulbaserat system uppbyggt kring en 16:9-modul med en unik 
magnetfunktion för att bygga LED-väggar i olika format och storlekar. Fronten på varje 
modul består av fyra pixelkort. Dessa kan enkelt bytas ut eller uppgraderas vilket förenklar 
drift och underhåll samt ger möjlighet att välja mellan tillgängliga pixelpitchar. Totalt lanseras 
fyra pitchstorlekar: 1,5 mm, 1,9 mm, 2,3 mm och 3,8 mm – där alla använder samma 
modulsystem.  
 
Tillsammans kommer NEC och S[quadrat] ta fram kompletta LED-lösningar med högsta 
bildkvalitet och prestanda för att möta kundernas behov. Lösningarna är skräddarsydda och 
tas fram på beställning (BTO). 
 
”Med lanseringen av LED LiFT-sortimentet utökar NEC Display Solutions sitt utbud av 
visuella lösningar till en rad olika marknader och användningsområden. I samarbete med 
vårt partnernätverk kan vi se till att tillgodose våra kunders affärsbehov med hjälp av den 
mest avancerade och effektiva utrustningen inom skärmteknologi. Samarbetet med 
S[quadrat] är ett utmärkt exempel på detta och tillsammans ser vi med nya marknads- och 
affärsmöjligheter”, säger Stefanie Corinth, Senior Vice President Marketing och Business 
Development på NEC Display Solutions Europe.  
 
NEC och S[quadrat] kommer också att utveckla ytterligare användningsområden som kan 
leda till vidare expansion inom nya marknadssegment. Tillsammans erbjuder de den högsta 
kvaliteten på LED-lösningar, utformade och fullt EMC-testade i Tyskland, tillsammans med 
en av de bästa videoprocessorerna på marknaden. Partnerskapet möjliggör också en mer 
detaljerad produktutveckling för att kunder från olika områden som till exempel transport, 
detaljhandel, bio, fritid, muséer och större företag gynnas av utbudet. 
 
”Partnerskapet visar vilket förtroende NEC har för S[quadrat], den senaste 
produktutvecklingen inom LED-videoskärmar och de globala leveransklara tjänsterna samt 
våra egna produktionsanläggningar i Tyskland och Kina. Samarbetet mellan S[quadrat] och 
NEC i EMEA och USA är väl etablerat och fungerar mycket bra”, säger Andreas 
Brockschmidt, Sales and Marketing Director på S[quadrat].  
 
Efter att ha demonstrerat LED-lösningar tillsammans på ISE 2015, Infocomm 2015 i Florida, 
NEC Showcase-evenemang (i Tyskland, Storbritannien, USA, Norden och Italien) och på 
utställningar som Gitex i Dubai och CineEurope i Barcelona under 2015 så är partnerskapet 
nu väl etablerat. På ISE 2016 kommer NEC Display Solutions visa upp nya produkter – bland 

http://www.nec-display-solutions.com/p/se/en/home.xhtml


annat de nya 1,5 mm- och 1,9 mm-modellerna. Besök gärna NEC:s monter, 4-R24, på ISE 
2016 där de nya produkterna kommer att finnas tillgängliga och visas upp. 
 

Följ oss på Twitter på @NEC_Display_EU för att hålla dig uppdaterad om NEC Display 
Solutions inom EMEA. Vi kommer bland annat att live-twittra  från ISE under hashtaggen 

#ISE2016. 
 

– SLUT – 
 

För mer information, vänligen kontakta: 
Henrik Breda  
Sales and Marketing Director på NEC Display Solutions Scandinavia 
Telefon:+47 92 25 50 58, E-post: henrik.breda@emea.nec.com 

Ann Kjellser 
PR Manager EMEA, NEC Display Solutions Europe 
Telefon +46(0)72 162 8719, E-post: ann.kjellser@emea.nec.com 

För produkttester, vänligen kontakta: 
Anders Svedberg, Geelmuyden Kiese 
Telefon +46 (0)73 778 94 33, Epost: anders.svedberg@gknordic.com  

Om NEC Display Solutions  
NEC Display Solutions Europe GmbH är ansvariga för all verksamhet inom EMEA och har 
sitt huvudkontor i München, Tyskland. NEC Display Solutions är en av världens ledande 
tillverkare med störst bredd inom visuella lösningar på marknaden. NEC Display Solutions 
har förutom sin egen forsknings- och utvecklingsavdelning även tillgång till NEC 
Corporations tekniska kompetens och kunnande. Produktportföljen sträcker sig från 
instegsmodeller till professionella och specialanpassade LCD-skärmar till stora offentliga 
storformatsskärmar anpassade för Digital och Retail signage. NEC Display Solutions har 
även ett brett sortiment av projektorer som innefattar allt från bärbara enheter, projektorer för 
företag, projektorer anpassade för kontinuerlig drift, som till exempel PoS, till digitala 
biografprojektorer. Bernd Eberhardt är VD och koncernchef för NEC Display Solutions 
Europe. 
 
För mer information, vänligen besök: www.nec-display-solutions.com/p/se/en/home.xhtml 
 
Följ oss gärna via våra sociala medier: Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn och Google+. 
 
 
 
 

 
 
 
NEC is a registered trademark of NEC Corporation. All Rights Reserved. Other product or service marks mentioned herein are 
the trademarks of their respective owners. ©2016 NEC Corporation. 
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