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Powertip - informacje o firme

Portfolio: Wyświetlacze ikonowe, znakowe, 
graficzne / COG, TFT, panele 
dotykowe

Rok założenia: 1991

Liczba pracowników: 900

Siedziba: HQ w Taichung (Tajwan), 2 fabryki 
(na Tajwanie oraz w Nanjing w 
Chinach), 5 biur na świecie

Certyfikaty: ISO 9001, ISO 14001, standardowa 
kontrola próbek AQL, inżynieria 
przychodząca, testy mechaniczne, 
elektroniczne i optyczne, audyt 
jakości dostawcy



Powertip – oferta

Wyświetlacze TFT TFT z pojemościowymi panelami
dotykowymi

Moduły COG LCD Rozwiązania Embedded FS-LCD

Moduły graficzne LCD Moduły znakowe LCD Wyświetlacze z pełnymi
kątami widzenia

Moduły LCD VATN/PBT Panele dotykowe EM



Powertip - technologia

TFT Product Cover Lens
0.7mm~3mm thickness
Optical bonding 

TFT
1.44”~12.1”

Brightness Solution
300~1000nits, 20~70Khrs.MTBF
HDMI PWM function

Touch Solution
RTP, OGS, GG, Borderless option

High Sensitivity
Water/Glove resistance

Embedded Solution
HDMI
Conversion board(LVDS to RGB)

4-in-1 Solution
Same pin assignment
1000nits, 50khrs. MTBF
With or w/o BL, V-com integrated 

Performance Enhance
O-PLZ(IPS like), SLR film
AR/AG/AF coating



Powertip – produkty monochromatyczne

• Technologia FSTN o wysokim kontraście
• Rozszerzona temperatura pracy -30 ~ 85 st. do
• ASTN z wysokim kontrastem w wysokiej temp.
• VATN z różnymi kolorami / kolorami nadruku B / L.
• Wewnętrzny dotykowy wyświetlacz STN
• LCM z grzałką dla szerokiej temp. 



Powertip - jakość

• Próba rozciągania
• Szok termiczny
• Test przechowywania
• Test wibracji

• Test upuszczania
• Test ESD
• Test wypalenia
• Sprzęt RoHs

Urządzenia do testowania niezawodności



Powertip – aplikacje do wyświetlaczy

Wyświetlacze znajdują zastosowanie w wielu aplikacjach. Stosujemy je w każdej
aplikacji gdzie wynik pomiaru ma być pokazany w postaci grafiki bądź cyfr i liter.

• Urządzenia śledzące,
• Urządzenia medyczne,
• Automotive,
• Systemy kontroli dostępu,
• Automatyka budynkowa.



Powertip – przykład aplikacji medycznej

Baza klientów:

Pojemnościowy panel dotykowy o 
wysokiej czułości, dostępny dla 
użytkowników w rękawiczkach.

Doskonała wydajność pokazująca 
szczegóły RTG i endoskopii:
• IPS TFT o wysokiej rozdzielczości

Długa żywotność gwarancji:
• 50 tys. godzin lub 70 tys. godzin

MTBF



Powertip – przykład aplikacji POS

Baza klientów:

• Indywidualna soczewka 
osłonowa pasuje do obudowy

• Różne kolory i nadruk logo

Ekonomiczne rozwiązanie:
• Podświetlenie o niskiej jasności 

dzięki zastosowaniu w 
pomieszczeniach.



Powertip - lokalizacja



Masters Sp. z o.o.

Główna siedziba
Ul. Objazdowa 5B
83-010 Straszyn

Kontakt
+48 500 054 372
zakupy@masters.com.pl
www.masters.com.pl
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