
SUPER 
RENTALOVÁ
OBRAZOVKA

vyztužený rám 
umožnuje šplhání 

rychlé a bezpečné 
uzamykání obrazovky

jednoduchý přední 
servis

design zabraňujicí 
přepadnutí a chránící 

spodní LED diody

možnost závěsu  
panelů a to i na sebe

konvexní prohnutí + 15o

konkávní prohnutí + 15o

rychlé a jednoduché 
připevnění ke  
konstrukci

Při designování této unikátní LED obrazovky se od  
začátku myslelo na její rentalové využití a tedy snadnou 
instalaci a jednoduchou manipulaci, která snese i méně 
opatrné zacházení.

Spojování kabinetů se provádí pomocí zámků a pák a je 
tedy velmi rychlá. Kabinety jsou navíc vybaveny krokovými 
pákami, díky kterým můžete v momentě docílit prohnutí 
nebo vypouknutí obrazovky +-15o.
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Typ Superb P3,91 Superb P4,81 Superb P4,81 Superb P5,95 

Typ použití Interiér Interiér Interiér/exteriér Interiér/exteriér

IP krytí  IP 40/21  IP 40/21 IP65/54 IP 65/54

Pixel Pitch - rozestup LED diod 3,91 mm 4,81 mm 4,81 mm 5,95 mm

Rozměr kabinetu, osa X / Y mm 500 x 1000 mm 500 x 1000 mm 500 x 1000 mm 500 x 1000 mm 

Rozlišení kabinetu 128 x 256 px 104 x 208 px 104 x 208 px 84 x 168 px 

Svítivost >1000cd/m2 >1000cd/m2 >5000cd/m2 >5000cd/m2

Materiál kabinetu Hliníkový odlitek Hliníkový odlitek Hliníkový odlitek Hliníkový odlitek

Obnovovací frekvence >1920Hz >1920Hz >1920Hz >1920Hz

Hmotnost 1 kabinet / 1 m2 12,5 kg / 25 kg 12,5kg / 25 kg 13,5 kg /  27 kg 13,5 kg /  27 kg

Cena za 1 kabinet bez DPH * 869 € 769 € 979 € 789 €

Cena za 1 m2 bez DPH * 1 738 € 1 538 € 1 958 € 1 578 €

Cena za 15m2 obrazovku a příslušenství ** 27 390 € 24 390 € 30 590 € 25 590 €

SPECIÁLNÍ NABÍDKA
kompletní kalkulace LED OBRAZOVKY 15 m2 (5 x 3 m)

cena obsahuje:

Superb 
P3,91

Superb 
P5,95

 LED obrazovka Superb design, diecast  

 kompletní kabeláž

 závěsná hrazda

 vysílací a přijímací karty

 náhradní díly

 ovládací SW

 speciální 40% sleva na produkty Madrix

 celková hmotnost  cca 400 kg

pro více informací nebo cenovou nabídku nás kontaktujte 910 870 006  nebo marek.smid@hdt.cz

* cena kabinetu bez vysílacích karet    ** cena obrazovky včetně vysílacích karet a závěsné hrazdy


