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Ultra bright
LED lichtkranten
LED techniek is functioneel, bereikbaar, betaalbaar en buiten
leesbaar op grote afstand. Dé oplossing voor communicatie
naar grote groepen mensen. Onze LED producten zijn
zeer geschikt voor wisselende teksten als programma’s,
sponsoren, mededelingen en overige informatie. Middels
draadloze bluetooth verbindingen kunt u de teksten
eenvoudig binnen circa 100 meter afstand aanpassen.
Ultra bright LED systemen bieden de mogelijkheid om op
klaarlichte dag uw bezoekers of deelnemers van de nodige
informatie te voorzien. Het LED systeem kan tevens ingezet
worden als actief middel door gebruik te maken van het
agenda systeem of interactief door deze te koppelen aan
een optioneel SMS systeem.
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Functionaliteit
De systemen zijn makkelijk bedienbaar en worden inclusief
aansturing geleverd. Aanpassen van de teksten gebeurt door
middel van bluetooth communicatie. De te tonen informatie
kunt u gemakkelijk via de bijgeleverde software naar het
LED display sturen, waarbij de leessnelheid instelbaar is. Via
de agendafunctie kunt u eenvoudig vooraf bepalen welke
informatie op welk moment weergegeven dient te worden.

Kenmerken
- Eenvoudig communiceren naar een grote groep mensen
-	Geschikt voor wisselende teksten zoals programma’s,
sponsoren, mededelingen, etc.
- Duidelijk zichtbaar op grote afstand
- Zowel hangend als staand te gebruiken
- Inzetbaar bij daglicht
- Laag stroomverbruik
- Eenvoudige bediening
- Actief door gebruik van de agenda functie
of interactief door middel van het optionele SMS systeem
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Online direct de prijs berekenen voor alle plaatsen in Nederland.

Online de beschikbaarheid van producten voor de gewenste data bekijken of
opvragen.
Online vrijblijvend voor enkele dagen een optie op producten plaatsen.

Online producten reserveren, op- & afbouw informatie en indien van toepassing
plattegronden of andere documenten uploaden.
Online uitgebreide productinformatie van alle producten.

Online fotogalerie, productafbeeldingen en productinformatie sheets.

Online inzicht in uw lopende bestellingen en toegang tot eerder uitgevoerde
bestellingen. Documentbeheer voor het plaatsen en beheren van plattegronden
en andere documenten.
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