
 

 

Ekrany LED 

 

Firma Sound Project od wielu lat zajmująca się techniką estradową oraz 

kompleksową organizacją imprez pragnie zaoferować Państwu jedno 

z najnowocześniejszych rozwiązań techniki wizyjnej - ekrany LED 

z technologią virtual piksel. Ekrany te gwarantują przekaz na najwyższym 

poziomie niezależnie od pory dnia oraz warunków atmosferycznych. Jest to 

rozwiązanie technologiczne, pozwalające uzyskać  jakość obrazu 

nieosiągalną dla rzutników przedniej i tylniej projekcji, czy też telebimów 

poprzedniej generacji. 

 

 

 

EKRAN PH16 virtual pixel 
Ekran diodowy tego typu to jedyne na świecie rozwiązanie technologiczne 

pozwalające na transmisje obrazu nawet przy 100% nasłonecznieniu. 

 

 

Specyfikacja techniczna (pojedynczy kabinet)  

rozmiar kabinetu: 1024 x 768 mm 

rozdzielczość: 128 x 96 pixel 

fizyczny rozmiar piksela (real pixel): 16 mm 

optyczny rozmiar piksela (virtual pixel): 8 mm 

częstotliwość odświeżania: 400 frame/sek. 

jasność wyświetlania: 5000 cd/m2 

wyświetlane kolory: 16 mln 

temperatura pracy: od – 18 do + 50 stopni Celsjusza 

(odporny na wilgoć, deszcz, śnieg, promienie słoneczne) 

 

 

Rozmiary:   

3,072 x 2,304 m       7,077 mkw. format obrazu   4:3    384x288 pixel 

4,096 x 2,304 m       9,437 mkw. format obrazu 16:9    512x288 pixel 

4,096 x 3,072 m     12,582 mkw. format obrazu   4:3    512x384 pixel 

5,120 x 3,072 m     15,728 mkw. format obrazu 16:9    640x384 pixel 

5,120 x 3,840 m     17,817 mkw. format obrazu  4:3     640x480 pixel 

6,144 x 3,840 m     23,592 mkw. format obrazu 16:9    768x480 pixel 

 

 

W podanej ofercie zawarty jest koszt: obsługi technicznej, bramy 

quadrosystem do podwieszania, stołu wizyjnego, jednej kamery. 

 

 

Oferta na życznie klienta może zostać rozszerzona o nagłośnienie, rejestracje 

imprezy, przekaz z odbiorników telewizji satelitarnych. 
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EKRAN SMD PH6 

Dzięki wysokiej rozdzielczości ekran ten idealnie nadaje się do wyświetlania 

prezentacji komputerowych zawierających nawet najdrobniejsze szczegóły. 

Niewielka waga i rozmiar poszczególnych kabinetów pozwalają na instalacje ekranu 

praktycznie w każdym miejscu, łącznie z jego podwieszeniem. 

 

Specyfikacja techniczna (pojedynczy kabinet PH6)  

rozmiar kabinetu: 576 x 480 mm 

waga: 16  kg 

fizyczny rozmiar piksela (real pixel): 6 mm 

częstotliwość odświeżania: 200 frame/sek. 

jasność wyświetlania: 2000 cd/m2 

wyświetlane kolory: 16 mln 

 

Rozmiar ekranu:    

2,880 x 1,920 m     5,529 mkw.    format obrazu 16:9    480x320 pixel 

 

W podanej ofercie zawarty jest koszt: obsługi technicznej, bramy 

quadrosystem do podwieszania, stołu wizyjnego, jednej kamery. 

 

Oferta na życznie klienta może zostać rozszerzona o nagłośnienie, rejestracje 

imprezy, przekaz z odbiorników telewizji satelitarnych. 

 

 

                                        Zapraszamy do współpracy 

 

 

 

  Grzegorz Wolniak                                  Piotr Neinert 

tel. kom. 601-451-646                                    tel. kom. 603-670-812 
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