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GARANTIA

FULL COLOR P3 VITRINA
SEMI - EXTERIOR

Ecrã Full Color P3 especial para vitrinas semi - exterior 
 para interior com abertura traseira.

Especial para vitrinas devido ao seu alto brilho
e resolução absoluta, é a combinação perfeita para

usar em qualquer montra. Design fino e linhas uniformes.
O chassi traseiro, criado para que possa incorporar

a publicidade desejada através de têxtil ou vinil microperfurado.
O seu tamanho e formato (16:9) também lhe oferece

a possibilidade de ser colocado como monitor de televisão.
Gama profissional de alto desempenho.

Ótima visibilidade, resistência e versatilidade.
Possibilidade de textos, vídeos, imagens, pictogramas, 

data, hora, temperatura, entre outros.
Wifi, cartão 4G, sensor de luminosidade e temperatura,

servidor Cloud (NÃO INCLUÍDO).

As conexões do ecrã são feitas através dos cartões
ou processadores emissores.

Pode utilizar no seu equipamento as conexões que melhor 
atendem às suas necessidades.

IP20 3840Hz ±35Kg
/neto

± 480W
consumo 

médio H:140º
V:130º

Led
Pitch
Resolução
Brilho
Dist. visualização
Ângulo visualização
Potência máxima
Consumo médio
Tensão trabalho
Estrutura
Abertura
Frequência
Temp. trabalho
Humidade trabalho

SMD
3mm

312*520px
4.500 / 5.000 nits

≥3m
140ºH / 130ºV

≤1.200w
± 480w

AC200-230V
Metálica
Traseira
3840Hz

-20º / +45º
10-90%

CONEXÃO

Programa de gestão de conteúdos HDPlayer.
Permite pré-visualizar, programar e enviar diversos formatos

de conteúdo para todo o tipo de ecrãs.
Disponível para sistema operativo Windows

SOFTWARE

RJ45
incluído

USB
incluído

WIFI / 4G
n/ incluído

SENSORES
n/ incluído

Abertura
Traseira

± 35Kg
40Kg (com embalagem)

1
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Não devem haver deformações 

na superfície onde o ecrã será instalado;

Evite colisões que possam danificar 

a armação ou as placas de LED;

Ao deixar o ecrã no chão: primeiro apoie 

a parte traseira da armação e depois a frontal;

Não é permitida a obstrução das entradas 

e saídas de ar no interior da armação;

Perfurações ou deformações que possam 

afetar o interior do ecrã não são permitidas;

Recomenda-se a colocação, na parte traseira,

um material microperfurado, que permita

a ventilação do equipamento (não incluído)

Uso obrigatório em ambientes de interior

Inclui quatro adaptadores nas extremidades

para a colocação de vinil microperfurado ou têxtil

Ref.292983

FULL COLOR P3 VITRINA
SEMI - EXTERIOR
*medidas em milímetros
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Zona para vinil microperfurado ou têxtil.*
(não incluído)


