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DISPLAY IT LED



Het presenteren van informatie met behulp van LED-displays wordt veelvoudig 

toegepast in vitrines bij de makelaardij en de reisbranche. Toch zijn de systemen 

vaak verre van gebruiksvriendelijk doordat de LED-panelen lastig te verplaatsen zijn 

of slechts enkelzijdig in gebruik. Het nieuwe Artiteq Display It LED maakt het je een 

stuk makkelijker.

Display It LED is een kabelsysteem dat is voorzien van heldere en energiezuinige LED-

verlichting. De LED-verlichting vestigt dag en nacht de aandacht op sfeerbeelden, 

documenten, producten en diensten. Dat maakt dit systeem geschikt om passanten, 

gasten en klanten te verleiden met sprankelende kleuren en treffende (marketing)uitingen. 

Zoals  in vitrines, etalages en showrooms. Maar er zijn natuurlijk meer mogelijkheden: 

ook in een levendige kantoor- of werkomgeving geeft de maximale attentiewaarde van 

Display It LED medewerkers en bezoekers volop inspiratie. 

Display It LED is beschikbaar in twee systeemvarianten: FLEX en FIXED.

D I S P L AY  I T  L E D  - 
O P VA L L E N  M E T  L E D-PA N E L E N

DISPLAY IT LED
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Display It LED FIXED staat garant voor een professionele en strakke 

presentatie die opvalt. Het innovatieve kabelsysteem monteer je vast 

aan de wand of het plafond. Laat je fantasie de vrije loop en varieer 

met indeling en formaat van de LED-panelen (beschikbaar in A3 en 

A4). De flexibele LED-panelen, die van kraakheldere en energiezuinige 

verlichting zijn voorzien, wissel je eenvoudig van inhoud door het 

schutvel op het LED-paneel naar je toe te trekken en het lichtdoorlatend 

papier er te plaatsen. 

De Display It LED FIXED heeft een vaste montage aan wand of plafond 

waarmee een plaatsing in vitrines, etalages of aan de wand mogelijk 

is. De  LED-panelen kunnen dubbelzijdig gebruikt worden. Indien  een 

enkelzijdig gebruik gewenst is, wordt aan de achterzijde van het 

LED-paneel een speciaal meegeleverde reflectiefolie geplaatst om 

lichtweerkaatsing te voorkomen.

FLEXIBEL
OPVALLEND
DESIGN

De LED-panelen, zowel staand als liggend te gebruiken, zijn eenvoudig in 

hoogte te verstellen dankzij een auto-grip functie. De staalkabels van het 

systeem lopen met behulp van deze auto-gripfunctie door de LED-panelen 

heen en verbinden zo de panelen met elkaar. Het geheel ziet er prachtig uit. 

Strak en modern. 

DISPLAY IT LED FIXED
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De Display It LED FLEX kan tevens zowel aan de wand als het plafond 

gemonteerd worden. Dit gaat middels een rail. Dankzij de rail is het 

mogelijk om over de gehele lengte van de rail de LED-panelen op te 

hangen. Een mooie flexibele vrijstaande oplossing wordt geboden. 

Deze  toepassing is uitermate geschikt als presentatiesysteem in 

vitrines en etalages of op elke gewenste plek waar het dag en nacht 

mag opvallen!

De speciale adapters, welke aan een kant bevestigd zijn aan de staalkabels 

voor de LED-panelen, zijn zeer eenvoudig in en uit de rail te draaien wat 

zorgt voor maximale flexibiliteit van het systeem. Net als bij de Display 

It LED FIXED, lopen de staalkabels met behulp van een auto-gripfunctie 

door de LED-panelen heen en verbinden zo de panelen met elkaar. Het in 

hoogte verstellen van de panelen is daardoor makkelijk en snel. 

DISPLAY IT LED FLEX
FLEXIBEL
OPVALLEND
DESIGN

Montagevideo

Van een tropische reisbestemming tot een riante droom-

woning, de allernieuwste auto of oogstrelende make-up: 

Display It LED vergroot de attentiewaarde van alles waarmee 

jij passanten, gasten of bezoekers wilt verleiden. 

6 7



De staalkabels lopen met behulp van een auto-grip functie door de LED-

panelen en verbinden deze met elkaar. Dit zorgt voor een professionele, 

strakke presentatie en maakt het verstellen in hoogte van de panelen snel 

en eenvoudig. 

De gepresenteerde informatie komt het beste tot zijn recht wanneer er 

gebruik gemaakt wordt van speciaal lichtdoorlatend papier. Het gebruik 

van normaal papier is niet aan te raden, omdat dit de helderheid van het 

licht en de presentatie juist vermindert. 

E E N  E Y EC ATC H E R

Dubbelzijdig te gebruiken Makkelijk in hoogte te verstellenDubbele oriëntatie

De speciale LED-panelen voor de Display It LED zijn er in een A3 en A4, 

staand en liggende uitvoering en voorzien van een heldere LED-verlichting 

(ca. 3000 Lux). Dit geeft je presentatie nog een extra dimensie en meer 

attentiewaarde. De LED-panelen hebben een slanke (paneel is 10mm dik) 

en strakke uitstraling alsook een dubbelzijdige functie. Dit maakt het bij het 

vrij hangen in een ruimte mogelijk om aan zowel de voor- als achterkant 

van het LED-paneel te voorzien van informatie. 
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DISPLAY IT LED FIXED DISPLAY IT LED FLEX

GESCHIKT VOOR VASTE MONTAGE AAN WAND OF PLAFOND

GESCHIKT VOOR FLEXIBEL GEBRUIK LANGS WAND OF PLAFOND

1 PLAFOND
2 SCHUINE WAND
3 WAND

VASTE MONTAGE AAN:

10 11

Montagevideo

RAIL

RAIL ZWART* OPHANGSET TRAFO** AANSLUITSET

183 cm 2x 200 cm 60 VA 200 VA

ARTIKELNR. 7720.183 7710.010 7730.060 7730.200 7710.020

* RAIL IS INCLUSIEF BEVESTIGINGSMATERIAAL EN EINDKAPPEN.
** TOTALE LENGTE SNOER TRAFO 5m 

LED-PANELEN*
7700.004 A4 9 watt

7700.003 A3 17 watt

* DUBBELZIJDIG GEBRUIK 
LIGGEND/STAAND

LED-PANELEN*
7700.004 A4 9 watt

7700.003 A3 17 watt

* DUBBELZIJDIG GEBRUIK 
LIGGEND/STAAND

STAALKABELSET

OPHANGSET TRAFO* 

2x 300 cm 60 VA 200 VA

ARTIKELNR. 7710.030 7730.060 7730.200

*TOTALE LENGTE SNOER TRAFO 5m 



LED PANELEN: EMC GETEST

STANDAARD 
PRINTPAPER

SPECIAAL VOOR IN DE LED PANELEN IS ER SPECIFIEK 
DOORZICHTIG PAPIER OF FOLIE VEREIST. HET 
GEBRUIK VAN STANDAARD PRINTPAPIER WORDT 
AFGERADEN AANGEZIEN HET NIET DOORZICHTIG 
IS. DIT ZAL NAMELIJK DE HELDERHEID EN DE 
UITSTRALING VAN DE INHOUD VERMINDEREN.

GEADVISEERD: XEROX PREMIUM 
NEVERTEAR BACKLIT

TECHNISCHE SPECS
LED PANELEN 

+ +- -

✓ ✓

DUBBELE ORIËNTATIE DUBBELZIJDIG

EENVOUDIG TE
VERSCHUIVEN

LED PAPIER

LED TRAFO
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ITEM LPN-D-A4 
(STAAND, LIGGEND & DUBBELZIJDIG)

LPN-D-A3
(STAAND, LIGGEND & DUBBELZIJDIG)

Frame size (mm) 244 * 331 mm 454 * 331 mm

Visual size (mm) 200 * 287 mm 410 * 287 mm

Picture size (mm) 210 * 297 mm 420 * 297 mm

Thickness (mm) 10 mm 10 mm

Voltage (V) 24 V 24 V

Power (Watt) 9 W / pcs 17 W / pcs

Brightness (Lux) 3000 Lux 3000 Lux

Life time (hrs) 50.000 hrs 50.000 hrs

Weight (kgs) 1.20 kg / pcs 2.00 kg / pcs

KENMERKEN

1 Constant Voltage design
2 Universal AC input
3 Aluminium case, fully encapsulated with IP67 level
4 Protections: Short circuit/Over load/ Over current
5 Cooling by free air convection
6 100% full load burn-in test 
7 High reliability
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    NOTES
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