Informacje o produkcie
Utworzono 17-08-2019

Kaseton - Gablota Podświetlana LED - B2 779x572mm

Cena : 1.119,00 zł
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Nr katalogowy : BG 10
Dostępność : Dostępny
Stan magazynowy : wysoki
Średnia ocena : brak recenzji

Kaseton Reklamowy - Gablota Podświetlana LED na kluczyk - BG 10 Grafika: B2 - idealna na MENU...Ogłoszenia...
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Nowa, innowacyjna technologia, z zastosowaniem Panela LED
Źródło światła rozproszone równomiernie po całej powierzchni reklamy
Kolory podświetlenia: biały LED
Ultra cienka konstrukcja: 38mm
Konstrukcja: rama aluminiowa
Wymiary: 779x572mm
Grafika: wydruk na foli do podświetleń "Backlite film", format: B2
Do podwieszenia lub przymocowania na ścianie
Zamykany na kluczyk
Energooszczędny
Łatwy sposób wymiany materiału reklamowego, plakatu: wydruk umieszczany wewnątrz, pod panel przedni (tył: podświetlanie - panel LED)
Dostępny w miejszych i większych rozmiarach - sprawdź kartę produktu
Łatwy i wygodny w użyciu
Szerokie zastosowanie: komunikacja wizualna, hotele, markety, restauracje, puby, bary, stacje benzynowe, lotniska....
Idealna na MENU !!!
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Dostępne wymiary: od 674x500mm do 4000x1500mm
Wersja podświetlenia RGB- zmienne tempo i kolory, sterowanie za pomocą pilota.... "Na indywidualne Zamówienie"
Szerokie zastosowanie: System Komunikacji wizualnej, hotele, markety, restauracje, puby, bary, stacje benzynowe, lotniska
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Gablota - Ultra cienka konstrukcja: zaledwie 38mmZamykana na kluczyk
Bardzo efektowne wyświetlanie kolorowych reklam,
billbordów...
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Informacje o produkcie

Dane techniczne:
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----------------------------------------------------------------------------------Rozmiar:
779x572mm ( format grafiki umieszczanej wewnątrz: B2 )
Konstrukcja:
rama aluminiowa, panel świetlny LED, płyta przednia: akryl, przewód, zasilacz.
Źródło światła:
diody LED
Temperatura pracy:
-10 /+55 stopni C przy wilgotności: 0% - 90%
Temperatura przechowywania: -15 /+ 60 stopni C
Zasilanie:
zasilacz: AC 110-240V/50Hz, napięcie wyjściowe: 12V 2A
Grubość:
38 mm
Bezpieczeństwo:
nie emituje promieniowania Ultrafioletowego
Żywotność:
min 50.000 godzin
Gwarancja:
1 rok
Certyfikaty:
CE, RoHs
Stosowany materiał reklamowy, umieszczany wewnątrz: wydruk na foli Backlit Film
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Szukaj załączonej karty produktu.............................

