Led falak
Digitális mobil kivetítők
LEÍRÁS

A leg újabb technológ iás EAS Y LED led f alak élethű, v ib ráló színei le ny űg öző
k ép minőségg el keltik életre a leg ap róbb részletek et is mozgó és állóké pek
v etíté sek or. A z óriás mobil LED kiv etítőn b ármily en v id eó tartalom
me g je leníthető, ak ár táv olról is mened zselhető a műsor -struktúra. Eme llett
on-line tartalmak és élő ka merakép is meg jeleníthető az EAS Y LED led falon.
A szé le s látószög ű és homog én LED -ek mind en időben tök életes k ép minőség et
b iztosítanak , leg yen az beltéri vag y k ültéri felhasználás.
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Nagy ob b méretre, vagy más meg jelenésre v an szükség e? A z Ön e lk ép ze lé se
sze rint me gtervezzük, elkészítjük és igény esetén telepítjük is led f alát.
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EASYLED
Mobil led fal rendszer
praktikus görgős tárolóval

T ípus :

EAS YLED B

T ípus :

EAS YLED K

Kivitel:

B elté ri

Kivitel:

Kültéri

Fén yerő :

1500 NIT

Fén yerő:

7500 NIT

Pixel:

RGB SMD LED

Pixel:

RGB SMD LED

Látószög:

140/140 o

Látószög:

140/140 o

Színtarto mán y:

16 B it

Színtartomán y:

16 B it

Á ramellátás :

230V 50Hz

Á ramellátás :

230V 50Hz

E lölrő l n yith ató :

Op cionális

E lölről n yith ató:

Op cionális

MODE LL
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B-2

2,50 MM

500 x 500 MM

200 x 200 P

7,5 KG

70 W

310.000, - Ft

B-3

2,98 MM

500 x 500 MM

168 x 168 P

7,5 KG

65 W

260.000, - Ft

B-4

3,91 MM

500 x 500 MM

128 x 128 P

7,5 KG

60 W

220.000, - Ft

B-5

4,81 MM

500 x 500 MM

104 x 104 P

7,5 KG

55 W

200.000, - Ft

B-6

6,25 MM

500 x 500 MM

80 x 80 P

7,5 KG

50 W

180.000, - Ft

K-4

3,91 MM

500 x 500 MM

128 x 128 P

7,5 KG

75 W

340.000, - Ft

K-5

4,81 MM

500 x 500 MM

104 x 104 P

7,5 KG

70 W

290.000, - Ft

K-6

5,95 MM

500 x 500 MM

84 x 84 P

7,5 KG

65 W

240.000, - Ft

K-6.2

6,25 MM

500 x 500 MM

80 x 80 P

7,5 KG

60 W

220.000, - Ft

A fe ltü nt ete tt n ett ó á rak táj éko ztat ó j elle gűek! V égl eg es kalk uláci óé rt ve g ye fel vel ünk a k apcs olat ot .
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MOBIL TELEPÍTÉSŰ LED FAL
Egyedi méretek és felületek
A könnyű fém tokozat moduláris rendszerű, azaz a különálló led fal panelek összeépítésével alakítható ki a teljes
kivetítő felület. Ennek a megoldásnak több előnye is van: könnyebben szállítható és mozgatható, valamint
bármekkora méretű és alakú videó-megjelenítő összeállítható.

Több féle felbontás különböző feladatokra
A vetített kép minőségét a felület nagysága és a led fal felbontása határozza meg. Felhasználási területtől függően
a pixel távolság értéke 2 és 6 mm, a kivetítő mérete pedig szabad keretek között változhat. A mobil led falak
kreatív vizuális elemei koncerteknek, sport rendezvényeknek és színpadi látvány dekorációnak egyaránt.

Merev, időjárás álló kialakítás
A modulok fém csapok segítségével pontosan és stabilan egybe építhetőek, ezáltal magas szerkezeti szilárdság, és
töredezettség mentes, kiváló képminőség érhető el. A beépített elektronika védett az időjárás viszontagságaitól, a
csatlakozások vízmentes kialakításúak.

Ledfal vezérlésének tervezése
A digitális tartalmak megjelenítésére több megoldás létezik. Nem csak számítógépről, de akár DVD lejátszóról vagy
kameráról közvetlenül is kivetíthető a kép. Megoldásainkkal minden elképzelés megvalósítható, legyen az általános
vagy egyedi kreatív megoldás.
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