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produkcja
sprzedaż 
projekty
import
wyświetlaczy LED

cennik serii mini P10 

10mm

format/kolor 64cm 96cm 128cm 160cm 192cm
red (czerwony) 650,00 zł 800,00 zł 1 000,00 zł 1 250,00 zł 1 500,00 zł

green (zielony) 720,00 zł 880,00 zł 1 100,00 zł 1 375,00 zł 1 650,00 zł

blue (niebieski) 720,00 zł 880,00 zł 1 100,00 zł 1 375,00 zł 1 650,00 zł

yellow (żółty) 690,00 zł 840,00 zł 1 050,00 zł 1 325,00 zł 1 600,00 zł

white (biały) 750,00 zł 920,00 zł 1 150,00 zł 1 450,00 zł 1 750,00 zł

*podane ceny są cenami netto

model M10 - 64 M10 - 96 M10 - 128 M10-160 M10-192

rozmiar [cm] -brak ramki 64x16 96x16 128x16 160x16 192x16

rozdzielczość [px] 64x16 96x16 128x16 160x16 192x16

ilość diod 1024 1536 2048 2560 3072

średnie zużycie energi 7W 10W 15W 17W 23W

moc max. 30W 40W 50W 60W 75W

waga [kg] 4 6 8 10 12

zasilanie 

żywotność diod >100 000 godzin 

kąt świecenia diod 

rozmiar diody

rozmiar pixla

najlepsza odległość widzenia

jasność modułu w zależności od koloru 
(rzeczywista- uwzględnia skanowanie)

red
2000CD/ ㎡

green
4250cd/ ㎡

blue
1026CD/ ㎡

yellow
2882cd/ ㎡

white
8735CD/ ㎡

temp. pracy / przechowywania

gwarancja 24 miesiące

sterowanie

pamięć

funkcjonalność

w zestawie

ceny detaliczne serii mini P10

specy�kacja techniczna - modele: P10

12V-24V DC ( 230V~ 50-60Hz - opcjonalnie)

110° w poziomie oraz 60° w pionie

5mm

16
cm

wyświetlacz LED,  pilot sterujący, instrukcja obsługi, 

10-100m

od -20'C do +55'C / od -30'C do +80'C

specy�kacja oprogramowania

pilot na podczerwień zasięg 10m 

30 slotów - każdy pozwala zapisać do 160 znaków, do  każdego slotu można 
przypisać prędkość przewijania, efekt, czcionkę, wprowadzić 1 lub 2 wiersze 

tekst  1 lub 2 wiersze/ znaki specjalne - 10 czcionek do wyboru, 15 symboli (ikon), 14 
efektów gra�cznych, 5 prędkości przewijania, data, godzina, termometr, 10 
poziomów kontrastu, auto on/o�, auto przyciemnianie na noc

10mm

dodatkowy pilot

mocowanie prostopadłe max. do 160cm 

mocowanie podwieszane na łańcuszkacj do wnętrz

zasilanie 12V lub 24V

*wszystkie podane ceny są cenami netto 

opcje dodatkowe

                                                                                                                 40,00 zł 

                                                                                                               150,00 zł 

                                                                                                                 50,00 zł 

                                                                                                                 50,00 zł 


