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Spesielt godt egnet for utendørsbruk:  
 
Sharp slipper nye superflate og lyssterke skjermer  
 
Med skjermene PN-U553 (55 tommer), PN-U473 (47 tommer) og PN-U423 (42 tommer) 
oppgraderer Sharp tilbudet av profesjonelle skjermer. Sharps nye skjermer kjennetegnes 
av høy lysstyrke, slankt design og lavt strømforbruk – noe som gjør at de kan benyttes i en 
rekke ulike offentlige og kommersielle miljøer med varierende lysforhold. 
 

– Vi vet at ledere av kjøpesentre, konferansesentre, kontorer og transportknutepunkt er på jakt etter skjermer 
for digital skilting som kombinerer høy lysstyrke, LED-bakgrunnsbelysning, lekre linjer og døgnkontinuerlig 
drift i ett og samme produkt. Dessuten skal skjermene fungere feilfritt, døgnet rundt, hele året. Sharp er den 
eneste produsenten som tilbyr alt dette i ett og samme produkt – i ulike størrelser – tilpasset hver enkelt 
virksomhets ønsker og behov, sier Linnea Bergh, produkt- og salgssjef hos Sharp Electronics i Norden. 
 
Høy lysstyrke 
Alle skjermene i PN-U-serien tilbyr høy lysstyrke. 55- og 47-tommeren ligger på 700 cd/m2, og 42-tommeren 
på 500 cd/m2. Lysstyrken, i kombinasjon med den enestående bildekvaliteten, gjør skjermene ideelle for 
visning av bilder og informasjon både innendørs og utendørs i omgivelser med varierende lysforhold, slik som 
på kjøpesentre, togstasjoner og flyplasser. 
 
Slankt design 
Skjerme er superslanke, stilige og lette, noe som gjør dem enkle å feste på veggen, enten i stående eller 
liggende stilling, selv i små rom. En infrarød fjernkontroll med enkle menyer følger med – noe som gjør det 
lett å komme i gang. 
 
Fungerer hele døgnet – hele året 
Skjermene i PN-U-serien utnytter kantmontert LED-bakbelysning, noe som betyr at de ikke bare er 
eksepsjonelt tynne (fra 55 til 57 millimeter på det tykkeste). LED-bakbelysningen gir også et svært lavt 
strømforbruk og gir skjermene lang levetid. Skjermene i PN-U-serien er utviklet for langvarig døgnkontinuerlig 
drift under krevende lysforhold. 
 
Kontroller og tilkoblinger 
Skjermene er kontrollerbare over nettverk eller via RS232C, og tilbyr et bredt spekter av tilkoblinger for mest 
mulig fleksibilitet, inkludert DisplayPort-, HDMI- og DVI-D-innganger. Analoge videoinnganger er også 
tilgjengelig, i tillegg til lydinnganger og -utganger (audio) som er kompatible med eldre systemer. Skjermene 
kan også seriekobles via DVI-D slik at det samme bildet vises på opptil fem skjermer. 
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PN-U553 (55 tommer) og PN-U473 (47 tommer) er tilgjengelige nå, mens PN-U423 (42 tommer) vil bli 
tilgjengelig i slutten av oktober. 
 
For mer informasjon 
Linnea Bergh, Produkt- og salgssjef, Sharp Electronics (Nordic) AB, +46 70 241 59 29, linnea.bergh@sharp.eu 
Birgitta Olsson, PR-sjef, Sharp Electronics (Nordic) AB, +46 70 644 43 66, birgitta.olsson@sharp.eu 
 
Om Sharp Visual Solutions 
Som en innovatør og verdensledende produsent av skjermteknologi, tilbyr Sharp et omfattende utvalg av skjermer og løsninger for 
alle typer profesjonell bruk. Skjermstørrelser opp til 90 tommer er for tiden tilgjengelig med fremragende egenskaper som høy 
lysstyrke og utrolig bildekvalitet med lavere strømforbruk og døgnkontinuerlig drift. Noen modeller har også nytte av avanserte 
funksjoner som videovegg-funksjonalitet, interaktivitet og svært høy oppløsning. Sharps produkter hjelper deg å kommunisere, 
samarbeide og spre informasjon. Dette er grunnen til at Sharp er den perfekte løsningen for alle profesjonelle visningsbehov. For 
ytterligere informasjon, vennligst besøk www.sharp.no   

 
 


