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P4                                type: EL1536.192-P4 (bol en ronde bovenzijde)

           geschikt voor indoor gebruik

           beeldpunt afstand 4mm

           LED module maat 128 x 256mm (magnetic module)

           LED module resolutie 32 x 64 beeldpunten (pixels)

resolutie op afbeelding 1536 x 192 pixels in ronding niet zichtbare beeld

          afmetingen op afbeelding 6144b x 768h x 80d mm (768h = hoogste punt)

effectief oppervlak 4,063m²

            aantal kleuren weergave 16,7 miljoen

            LED type SMD

           lichtsterkte 1300mCd - Class A

            uitleeshoek 120º

          levensduur >50.000 branduren

behuizing type magnetic click systeem

          behuizing kleur zwart (RAL 9005)

            voedingspanning 230VAC

            opgenomen vermogen 650 Watt

            aansturing koppeling met content server via internet

indicatie gewicht 150KG/m²

opbouwstyle 2 x (768x512) | 2 x (1024x640) | 2 x (1280 x 768)
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P4                                type: EL288.192-P4 (dubbelzijdige uitsteek reclame)

           geschikt voor outdoor gebruik

           beeldpunt afstand 4mm

           LED module maat 128 x 256mm (magnetic module)

           LED module resolutie 32 x 64 beeldpunten (pixels)

resolutie op afbeelding 288 x 192 pixels

          afmetingen op afbeelding 840b x 1240h x 200d mm

effectief oppervlak 1,49m²

            aantal kleuren weergave 16,7 miljoen

            LED type SMD

           lichtsterkte 6000mCd - Class A

            uitleeshoek 120º

          levensduur >50.000 branduren

behuizing type magnetic click systeem

          behuizing kleur wit (RAL 9010)

            voedingspanning 230VAC

            opgenomen vermogen 200 Watt

            aansturing koppeling met content server via internet

indicatie gewicht 70KG/m²

opbouwstijl 100SL profiel met binnen-frame en muur pendels
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P4                                type: EL1152.576-P4

           geschikt voor indoor gebruik

           beeldpunt afstand 4mm

           LED module maat 128 x 256mm (magnetic module)

           LED module resolutie 32 x 64 beeldpunten (pixels)

resolutie op afbeelding 1152 x 576 pixels

          afmetingen op afbeelding 4608b x 2304h x 100d mm

effectief oppervlak 10,62m²

            aantal kleuren weergave 16,7 miljoen

            LED type SMD

           lichtsterkte 1400mCd - Class A

            uitleeshoek 120º

          levensduur >50.000 branduren

behuizing type magnetic click systeem

          behuizing kleur zwart (RAL 9005)

            voedingspanning 230VAC

            opgenomen vermogen 3600 Watt

            aansturing koppeling met derden content server

indicatie gewicht 380KG/m²

opbouwstijl muur cassette’s (vlak)

           


