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Junoo indoor
JUNOO INDOOR SCHERMEN FLEXIBEL
EN UITERST DUURZAAM
Indoor Junoo LED schermen zijn in vele vormen en afmetingen leverbaar. Wij bieden
standaard op maat gemaakte oplossingen
voor wandmontage, in het plafond, in vloeren en voor hangende of vrijstaande systemen.
Ook flexibele LED schermen behoren tot
de mogelijkheden. Deze schermen kunnen
onder andere om een ronde kolom aangebracht worden, of aan muren met ronde
hoeken.
De cabinets zijn verkrijgbaar is verschillende
maatvoeringen zoals 500 x 500 mm en
500 x 1000 mm.

EIGENSCHAPPEN
• Volledig onderhoudsvrij en daarmee
geschikt voor de DOOH toepassingen.
• 50% lichter dan traditionele cabinets,
waardoor lagere constructiekosten.
• De behuizing is van gepoedercoat
aluminium.
• De voeding- en signaalverbinding tussen
de LED modules is direct, dus zonder
kabels.
• CE en EMC gecertificeerd.
• Toegepaste voedingen hebben een
Power Factor (PF) van 0,96.
• De garantie is 5 jaar volledig op
onderdelen en manuren op locatie.

500 x 500 mm

500 x 1000 mm
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Junoo indoor
INNOVATIEF EN FLEXIBEL

De meeste LED displays worden gebruikt om grote maatvoering displays te creëren en zullen
daarom ook vaak op grotere hoogte worden gemonteerd. Het is dan ook niet altijd mogelijk om
vanaf de achterzijde service te verlenen. Juno displays kunnen daarom worden uitgevoerd met
frontservice. Hierbij kan een LED module gemakkelijk vanaf de voorzijde worden gedemonteerd.

ONDERHOUD EN GARANTIE
ONDERHOUD

GARANTIE

Junoo LED schermen zijn in principe onderhoudsvrij omdat we werken met onderdelen die geen onderhoud nodig hebben.
De schermen zijn ook aan de buitenzijde
behandeld zodat vuil minder snel zal aanhechten.
• Een ventilatie systeem in de behuizing is
niet nodig, dus stil en lage stroomkosten.
• Junoo is uitgevoerd zonder ventilatoren.
• Eventuele storingen kunnen op afstand
worden verholpen.
• Junoo kan op afstand worden gemonitord
en geüpdatet.
• Volledige frontservice mogelijk.

Wij hanteren op de Junoo displays een garantieperiode van 5 jaar volledig. Wij hebben spare parts uit dezelfde productie batch
op voorraad voor een periode van 5 jaar.
Hiermee bereiken we de optimale kwaliteit
bij een eventuele vervanging van onderdelen of LED’s. Na vervanging van LED’s worden de Junoo displays indien nodig weer
volledig gekalibreerd waardoor de juiste puriteit van het beeld is gegarandeerd.

HEEFT U VRAGEN OF WILT U MEER INFORMATIE ONTVANGEN?
KIJK OP WWW.DISPLAY4ALL.NL OF BEL VOOR MEER INFORMATIE: 078 677 11 11
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