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DISPL AY I T L ED OPVAL L EN ME T L ED-PANEL EN

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

Display It LED is een kabelsysteem dat is voorzien van heldere en energiezuinige LEDverlichting. 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.
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DISPLAY IT LED FIXED

FLEXIBEL
OPVALLEND
DESIGN

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

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

lichtweerkaatsing te voorkomen.

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.
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DISPLAY IT LED FLEX

FLEXIBEL
OPVALLEND
DESIGN

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!

Montagevideo

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

Van een tropische reisbestemming tot een riante droom-

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

woning, de allernieuwste auto of oogstrelende make-up:

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

Display It LED vergroot de attentiewaarde van alles waarmee

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

jij passanten, gasten of bezoekers wilt verleiden.

door de LED-panelen heen en verbinden zo de panelen met elkaar. Het in
hoogte verstellen van de panelen is daardoor makkelijk en snel.
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EEN E Y ECATCHER

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

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.

Dubbele oriëntatie
8

Dubbelzijdig te gebruiken

Makkelijk in hoogte te verstellen
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DISPLAY IT LED FIXED

DISPLAY IT LED FLEX

STAALKABELSET

RAIL

OPHANGSET

ARTIKELNR.

TRAFO*

2x 300 cm

60 VA

200 VA

7710.030

7730.060

7730.200

ARTIKELNR.

*TOTALE LENGTE SNOER TRAFO 5m

RAIL ZWART*

OPHANGSET

TRAFO**

AANSLUITSET

183 cm

2x 200 cm

60 VA

200 VA

7720.183

7710.010

7730.060

7730.200

7710.020

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

VASTE MONTAGE AAN:

LED-PANELEN*

1 PLAFOND
2 SCHUINE WAND
3 WAND

LED-PANELEN*
7700.004

A4

9 watt

7700.004

A4

9 watt

7700.003

A3

17 watt

7700.003

A3

17 watt

*DUBBELZIJDIG GEBRUIK
LIGGEND/STAAND

*DUBBELZIJDIG GEBRUIK
LIGGEND/STAAND

Montagevideo

GESCHIKT VOOR FLEXIBEL GEBRUIK LANGS WAND OF PLAFOND

GESCHIKT VOOR VASTE MONTAGE AAN WAND OF PLAFOND
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ARTITEQ
HERASTRAAT 39
5047 TX TILBURG
NEDERLAND

INFO@ARTITEQ.COM
WWW.ARTITEQ.COM

2725

T +31 (0)13 572 90 70

