Få en storskærm i sportshallen
Den komplette LED storskærmsløsning er let at bruge og samtidig giver jeres klub helt
nye muligheder for nu-og-her kommunikation til en meget fornuftig pris.

Komplet saml-selv løsning

Pakken består af:

Med en Expromo digital LED storskærm får jeres klub
en storskærm, som kan bruges som indtægtskilde ved
eksponering af klubbens sponsorer. Skærmen kan også vise
live-optagelser af kampen eller billeder af de scorende spillere.

•
•
•
•
•

9,5 m2 storskærm i 16:9 format
Produkt EXP8 SMD-I
Scoreboard-system inkl. trådløs betjening
Vægkonstruktion
Saml-selv tegninger

Skærmen leveres som en komplet saml-selv løsning inkl.
tegninger, scoreboard-system og vores hjælp til at komme i
gang.

Der henvises til vores generelle salgs- og leveringsbetingelser. For yderligere information: www.expromo.eu.

Expromo Europe A/S has sales offices in Denmark and Germany. The company is a developer and global supplier of professional LED modular screens.

Screen

DVI

Auto switch

Specifikationer skærm

Specifikationer scoreboard-system
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•
•
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•
•

Dimensioner skærm: 4096 x 2304 mm
Pixels: 512 x 288
Totalvægt: ca. 400 kg.
Produkt EXP8 SMD-I

Dimensioner skærm: 2000 x 1536 mm
Afdækningsplade: 2000 x 768 mm
Totalvægt: ca. 60 kg.
S coreboard passer til håndbold, basketball,
volleyball, fodbold, tennis etc.

Vi giver gerne tilbud på installation.

Expromo er førende udvikler og producent af professionelle high-end LED-skærme.
Ved at kombinere europæiske og asiatisk teknologi, kompetencer, viden og design,
har vi udviklet et alsidigt udvalg af høj kvalitet LED produkter med forbløffende
billedkvalitet, ydeevne, en lang levetid og en høj grad af energieffektivitet.
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Vores LED-produkter er anerkendt som nogle af branchens bedste, og vi sætter en
stor ære i at tilbyde innovative løsninger og professionel service - denne kombination
gør Expromo til et sikkert og pålideligt valg.

Expromo reserves the right to change any specifications without prior notice.

Sportens førende
LED totalleverandør

