Cseretábla
Hordozó táskával
LEÍRÁS

A könnyű és magas mechanikai védelemmel ellátott LED cseretábla stabilan
kézben tartható, és gombnyomásra kijelezhető a cserélni kívánt játékosok
mezszáma és a hosszabbítás ideje . Az integrált membrános billentyűzet,
valamint a kontroll visszajelző egyaránt segíti a könnyű programozást, és
kizárja a tévesztés lehetőségét.
A beépített akkumulátor nagy kapacitású, a töltöttsége pedig kijelezhető. A
cseretábla egy feltöltéssel akár 150 alkalommal is használható .

TULAJDONSÁGOK

2 év garancia
Egyszerű kezelés visszajelzővel
Törésvédett, tartós kialakítás
Nagyméretű számok
Időjárás álló kivitel

TERVEZÉS, KIVITELEZÉS

Nagyobb méretre, vagy más megjelenésre van szüksége? Az Ön elképzelése
szerint megtervezzük, elkészítjük és igény esetén telepítjük is fényreklámját.
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INOUT
LED cseretábla és
hosszabbítás kijelző

Típus:

INOUT-1

Típus:

INOUT-2

Kivitel:

Kültéri

Kivitel:

Kültéri

Méret:

58 x 38 cm

Méret:

58 x 58 cm

Karakter méret:

24 cm

Karakter méret:

24 cm

Kijelzés:

Egyoldalas

Kijelzés:

Kétoldalas

Mezszám kijelzés:

0-99

Mezszám kijelzés:

0-99

Szín:

Piros és zöld

Szín:

Piros és zöld

Programozás:

Membrán billentyűzet

Programozás:

Membrán billentyűzet

Visszajelző:

Igen

Visszajelző:

Igen

Hosszabbítás ideje :

Igen

Hosszabbítás ideje :

Igen

Védelem:

Ütésálló kialakítás

Védelem:

Ütésálló kialakítás

Akkumulátor:

Beépített

Akkumulátor:

Beépített

Fényerő:

6000 nit

Fényerő:

6000 nit

Hordozó táska:

Igen

Hordozó táska:

Igen

Szponzor felület:

Nem

Szponzor felület:

Igen

Súly:

2,2 kg

Súly:

2,8 kg

MODELL

ÁR

típus

db

INOUT-1

190.000,- Ft + Áfa 27 %

INOUT-2

250.000,- Ft + Áfa 27 %
A f e l t ü nt e t e t t á r a k t á jé ko zt a t ó je ll eg űe k! Vé gle g e s kal kul á ci óé r t veg ye f el ve l ü n k a ka p csol at o t .

+36 (70) 298 5219 | ajanlat@latnifogod.hu

2/3

LED FOCI CSERETÁBLA
Mezszám és hosszabbítás idejének kijelzése
A digitális cseretábla kiváló képminőségben jeleníti meg a cserélni kívánt játékosok mezszámát, valamint a
mérkőzés hosszabbításának idejét piros és zöld színben.

Nagyméretű karakter
A piros és zöld színű karakter az UEFA-előírásoknak megfelelően 100 méterről is leolvasható. Típustól függően a
kijelzés mindkét oldalon látható egyszerre.

Programozás
A cseretábla ergonomikus kialakítású, így stabilan kézben tartható még esős időben is. A programozást visszajelző
könnyíti, kizárva a tévesztés lehetőségét.

Szponzor felület
A kétoldalas cseretábla tetejét úgy alakítottuk ki, hogy ideális megoldást nyújtson szponzori logó elhelyezésére.
Szabadon grafikázható, nagyméretű felület.
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