GØR DIT PUBLIKUM EN
TJENESTE MED
EN LED-STORSKÆRM
Lej en mobil LED-storskærm hos TEG
Trane Entertainment Group tilbyder nu en mobil storskærmsløsning på 21 m2 til dig, der har brug for at
fange opmærksomheden hos mange mennesker. Skærmen er en 4,8 mm LED-skærm i formatet 16:9.
Den er udstyret med sorte dioder, som giver en unik dybde i billedet. Skærmen har desuden automatisk
lysstyrkeregulering, så billedet altid fremstår klart - også i skarp sol. Når først vi har sat skærmen op for
dig, er den let at bruge. Vi stiller med en generator, hvis der ikke er strøm i nærheden, ligesom vi sørger
for afmontering efter dit arrangement. Har du brug for flere skærme, har vi naturligvis flere på lager af
samme type og model.

En mobil storskærm er oplagt:
Vi leverer til
Ved præsentationer eller foredrag for store forsamlinger
hele Danmark til
Som digital skiltning/infoskærm
konkurrencedygtige
Til banko-, video- eller gamer-aftener
priser
Ved count downs
Foreningsdage
Byfester/open by night
Koncerter
Sportsbegivenheder, fx løb
Til brug som mål- og infotavle, interviews, opvarmningsvideo, etc
• Til livefeeds fra sociale medier
• Til TV
- og meget mere
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Ring til os på 72 65 58 05 for at høre mere om priser og specifikationer
www.teg.dk
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Teknisk beskrivelse af skærm:
Skærm størrelse

21 m2. – 6 x 3,5m. (LxH)

Dioder

4,8mm Pixelpitch – SMD LED gold black

Lyssensor

Ja, automatisk lysstyrkeregulering

Opløsning

1248x724

Kontrolrum

Ja, med siddeplads og elvarme

Styring

Novastar VX6s

Tilslutninger

2 x 3G-SDI – 3 x HDMI

PA vinger

Max. 40 kg. pr. side.

Max. vindstød for brug

15 m/s

Strøm

32A / 400V

Trailer størrelse

7,40 x 2,32 x 2,22m. (LxBxH)

Trailer vægt

3500 kg.
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