DISPLAY4ALL | ZWIJNDRECHT | (078) 677 11 11 | WWW.DISPLAY4ALL.NL

Junoo outdoor
DE JUNOO OUTDOOR LED SCHERMEN
VAN DISPLAY4ALL STAAN GARANT
VOOR EEN LANGE LEVENSDUUR
Bij de ontwikkeling van onze LED schermen
is uitdrukkelijk gekeken naar de ROI en TCO.
De schermen zijn onderhoudsvrij, waterdicht, energiezuinig en zeer stil. Juno schermen zijn energiezuiniger en leveren een
energiebesparing op van 20-40%.

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 volledig op onderdelen
en manuren op locatie.
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Junoo outdoor
IP68 CERTIFICERING
Omdat we praten over Outdoor schermen
hebben de Junoo LED schermen de hoogste
waterdichtheid certificering IP68.
Een IP68 (International Protection Ratin)
geeft niet alleen een volledige waterdichtheid aan maar is daarbij ook volledig stofdicht. De ‘6’ in IP68 geeft aan dat het cabinet volledig is beschermd tegen elke vorm
van binnendringen van stof. De ‘8’ staat voor
de hoogste bescherming van vocht.

ONDERHOUD EN INSTALLATIE
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.

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 Juno displays indien nodig weer
volledig gekalibreerd waardoor de juiste puriteit van het beeld is gegarandeerd.

• 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.

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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