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P10                                type: EL400.240-P10 outdoor

           geschikt voor buitengebruik

           beeldpunt afstand 10mm

           LED module maat 160 x 160mm

           LED module resolutie 16 x 16 beeldpunten (pixels)

resolutie op afbeelding 400 x 320 beeldpunten (pixels)

          afmetingen op afbeelding 4000 x 2400 x 120mm

effectief oppervlak 9,6 m²

            aantal kleuren weergave 16,7 miljoen

            LED type DIP

           lichtsterkte 8000mCd-sq.m (automatisch)

            uitleeshoek 100º

          levensduur >50.000 branduren

behuizing type paalconstructie op beton | behuizing aluminium

          behuizing kleur RAL 9005

            voedingspanning 3 x 230VAC (380VAC - ster)

            opgenomen vermogen 2.000 Watt

            aansturing IPC met touch screen

indicatie gewicht ±2.500KG 
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P10                                type: EL80.128-P10 outdoor

           geschikt voor buitengebruik

           beeldpunt afstand 10mm

           LED module maat 160 x 160mm

           LED module resolutie 16 x 16 beeldpunten (pixels)

resolutie op afbeelding 80 x 128 beeldpunten (pixels)

          afmetingen op afbeelding 6550 x 640 x 120mm - hol R=5800

effectief oppervlak 4,59 m²

            aantal kleuren weergave 16,7 miljoen

            LED type SMD

           lichtsterkte 6000mCd-sq.m (automatisch)

            uitleeshoek 110º - 60º

          levensduur >50.000 branduren

behuizing type aluminium inbouw frame

          behuizing kleur RAL 9005

            voedingspanning 230VAC

            opgenomen vermogen 200 Watt

            aansturing koppeling Brand Oil hoofdkantoor

indicatie gewicht ±40KG totaal
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P10                                type: EL336.192-P10 outdoor

           geschikt voor buitengebruik

           beeldpunt afstand 10mm

           LED module maat 160 x 160mm

           LED module resolutie 16 x 16 beeldpunten (pixels)

resolutie op afbeelding 336 x 192 beeldpunten (pixels)

          afmetingen op afbeelding 3360 x 1920 x 120mm

effectief oppervlak 6,45 m²

            aantal kleuren weergave 16,7 miljoen

            LED type DIP

           lichtsterkte 8000mCd-sq.m (automatisch)

            uitleeshoek 110º - 60º

          levensduur >50.000 branduren

behuizing type aluminium opbouw op paalconstructie

          behuizing kleur RAL 9005

            voedingspanning 230VAC

            opgenomen vermogen 1.000 Watt

            aansturing koppeling reclame bureau

indicatie gewicht ±380KG totaal
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P10                                type: EL336.192-P10 outdoor

           geschikt voor buitengebruik

           beeldpunt afstand 10mm

           LED module maat 160 x 160mm

           LED module resolutie 16 x 16 beeldpunten (pixels)

resolutie op afbeelding 336 x 192 beeldpunten (pixels)

          afmetingen op afbeelding 3360 x 1920 x 120mm

effectief oppervlak 6,45 m²

            aantal kleuren weergave 16,7 miljoen

            LED type DIP

           lichtsterkte 8000mCd-sq.m (automatisch)

            uitleeshoek 110º - 60º

          levensduur >50.000 branduren

behuizing type aluminium opbouw op paalconstructie

          behuizing kleur RAL 9005

            voedingspanning 230VAC

            opgenomen vermogen 1.000 Watt

            aansturing koppeling reclame bureau

indicatie gewicht ±380KG totaal
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P10                                type: EL480.288-P10 outdoor

           geschikt voor buitengebruik geplaatst achter glas

           beeldpunt afstand 10mm

           LED module maat 160 x 160mm

           LED module resolutie 16 x 16 beeldpunten (pixels)

resolutie op afbeelding 480 x 288 beeldpunten (pixels)

          afmetingen op afbeelding 4800 x 2880 x 120mm

effectief oppervlak 13,82 m²

            aantal kleuren weergave 16,7 miljoen

            LED type DIP

           lichtsterkte 6000mCd-sq.m (automatisch)

            uitleeshoek 110º - 60º

          levensduur >50.000 branduren

behuizing type aluminium opbouw

          behuizing kleur RAL 9005

            voedingspanning 230VAC

            opgenomen vermogen 2.500 Watt

            aansturing eigen PC stand-alone 

indicatie gewicht ±700KG totaal



Pagina !  van !6 7

P10                                type: EL336.192-P10 outdoor

           geschikt voor buitengebruik geplaatst achter glas

           beeldpunt afstand 10mm

           LED module maat 160 x 160mm

           LED module resolutie 16 x 16 beeldpunten (pixels)

resolutie op afbeelding 336 x 192 beeldpunten (pixels)

          afmetingen op afbeelding 3360 x 1920 x 120mm

effectief oppervlak 6,45 m²

            aantal kleuren weergave 16,7 miljoen

            LED type DIP

           lichtsterkte 6000mCd-sq.m (automatisch)

            uitleeshoek 110º - 60º

          levensduur >50.000 branduren

behuizing type dubbele palen in plantenbak op maat

          behuizing kleur RAL 9005

            voedingspanning 230VAC

            opgenomen vermogen 1.000 Watt

            aansturing eigen PC stand-alone 

indicatie gewicht ±450KG totaal



Pagina !  van !7 7

P10                                type: EL336.192-P10 outdoor

           geschikt voor buitengebruik

           beeldpunt afstand 10mm

           LED module maat 160 x 160mm

           LED module resolutie 16 x 16 beeldpunten (pixels)

resolutie op afbeelding 336 x 192 beeldpunten (pixels)

          afmetingen op afbeelding 3360 x 1920 x 120mm

effectief oppervlak 6,45 m²

            aantal kleuren weergave 16,7 miljoen

            LED type DIP

           lichtsterkte 7000mCd-sq.m (automatisch)

            uitleeshoek 110º - 60º

          levensduur >50.000 branduren

behuizing type enkele paal op schroef-fundering

          behuizing kleur RAL 9005

            voedingspanning 230VAC

            opgenomen vermogen 1.000 Watt

            aansturing 3/4G internet modem

indicatie gewicht ±400KG totaal


