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Deze uitgebreide rubriek digitale signing speelt nauwkeurig 
in op de grote vraag naar deze nieuwe manier van 
communiceren. Wij bieden niet alleen schermen aan,  
maar ook een uitstekend contentmanagement systeem, 
lange garantie, sterke technische backup en zeer snelle 
levertijden.

We starten met buitenschermen, die als vanzelfsprekend 
allemaal uitstekend bestand zijn tegen de harde buiten
condities én daarom ook een zeer hoge helderheid leveren. 

De leesbaarheid is mede daardoor ongekend. Ook touch en 
vrijstaand behoort tot de mogelijkheden.

Bij de binnenschermen zijn de mogelijkheden nog groter. 
Nog hogere helderheid, videowalls, interactieve schermen 
met digitale markers, en ga zo maar door. En u kiest bij  
de meeste schermen tussen eenvoudig USB of internet.

Digitale signing buiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Digitale signing binnen . . . . . . . . . . . . . . . . . 42  43

Digitale signing buiten

Digitale signing



41

Digitale signing buiten

Digitale signing buiten

Wandscherm Sun 
Dit scherm is uniek door zijn kwaliteit en helderheid. Er zit een 
volledige air-conditioning in en hij heeft een IP65-keur. Eenvoudig 
van content te voorzien via internet (u heeft dan een jaarlijkse 
licentie nodig) of USB. Met dit scherm heeft u onbeperkte mogelijk-
heden voor communicatie, advertising en routing.  Uitermate 
geschikt dus voor bijv. musea, stadsplattegronden, winkelcentra en 
bedrijfsterreinen. Gemakkelijke montage (liggend of staand) met 
de meegeleverde platte wandsteun. Mag 24/7 gebruikt worden  
en heeft 3 jaar garantie. De helderheid is maar liefst 2500 cd/m2.  
De maten 43 t/m 86 inches zijn ook als zuil leverbaar.

Vrijstaande zuil Tox   
Deze zuil voor buiten is uniek door zijn kwaliteit en helderheid.  
Er zit een volledige air-conditioning in en hij heeft een IP65-keur. 
Eenvoudig van content te voorzien via internet; u heeft wel een 
jaarlijkse licentie nodig. Leverbaar in normale uitvoering of in touch. 
Met deze zuil heeft u onbeperkte mogelijkheden voor digitale 
communicatie, advertising en digitale routing. Uitermate geschikt 
dus voor musea, stadsplattegronden, winkels en zorginstellingen. 
Mag 24/7 gebruikt worden en heeft 3 jaar garantie. De helderheid  
is maar liefst 2500 cd/m2.

Wandscherm Touch 
Dit touch-scherm is uniek door zijn kwaliteit en  helderheid. Er zit  
een volledige air-conditioning in en hij heeft een IP65-keur. 
 Eenvoudig van content te voorzien via internet; u heeft wel een 
jaarlijkse licentie nodig. Met dit scherm heeft u onbeperkte mogelijk-
heden voor digitale communicatie, advertising en digitale routing. 
Uitermate geschikt dus voor musea, stads plattegronden, winkels  
en zorginstellingen. Gemakkelijke montage (liggend of staand) met 
de meegeleverde platte wandsteun. Mag 24/7 gebruikt worden en 
heeft 3 jaar garantie. De helderheid is maar liefst 2500 cd/m2.

type* maat

DISUN 22 22 inches

DISUN 32 32 inches

DISUN 43 43 inches

DISUN 49 49 inches

DISUN 55  55 inches

DISUN 65 65 inches

DISUN 75 75 inches

DISUN 86 86 inches
* voeg een W toe achter de code 
voor internet of een U voor USB

type* maat

DIZOU 43 43 inches

DIZOU 49 49 inches

DIZOU 55  55 inches

DIZOU 65 65 inches

DIZOU 75 75 inches

DIZOU 86 86 inches
* voeg een T toe achter de code 
voor touch

type maat

DITOU 22 22 inches

DITOU 32 32 inches

DITOU 43 43 inches

DITOU 49 49 inches

DITOU 55  55 inches

DITOU 65 65 inches

DITOU 75 75 inches

DITOU 86 86 inches

Speciale buitenzuil Tailor   
Homogeniteit is bij routing, maar ook bij advertising van het 
grootste belang. Zodra er een combinatie gemaakt wordt tussen 
conventionele signing en digitale signing, gaat de homogeniteit 
echter vaak fout. Om dit probleem te voorkomen bouwen wij de 
hierboven genoemde schermen in. We doen dat in een aantal van 
onze aluminium zuilen of in uw eigen zuil of object. Zodat de 
beoogde huisstijl all-over wordt doorgevoerd en de effectiviteit van 
de signing enorm wordt vergroot. Natuurlijk kunnen we ook speciale 
digitale zuilen voor bínnen maken. 
  

Leverbaar in diverse maten 
zuilen én diverse maten scherm.
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Digitale signing binnen
POS Scherm Just 
De top als het gaat om digitale signing bij point-of sale. Met dit 
scherm communiceert u on-the-spot met uw potentiële klant.  
Maar ook gebruikt u dit scherm voor het  optimaal gebruik van 
bepaalde ruimten. De helderheid is 450 cd/m2. Eenvoudig van 
content te voorzien via internet (u heeft dan een jaarlijkse licentie 
nodig) of USB. Dit scherm kan op verzoek ook in een touch-versie 
worden geleverd. Ook kan dit scherm op een vrijstaand standaardje 
worden geleverd. Dit scherm mag 24/7 worden gebruikt en heeft 
3 jaar garantie. Hij wordt zonder wandsteun geleverd. 

Wandscherm Pix  
Dit is in feite ons budgetscherm Prof maar dan specifiek afgestemd 
op de cafetaria en andere horeca. Met een mooie smalle belijsting, 
waardoor het visueel aantrekkelijk is als de schermen stijf tegen 
elkaar hangen. Vanwege het grote succes van digitale schermen in 
deze doelgroep heeft onze leverancier in het “my signage portal” 
hiervoor een speciale bibliotheek ingericht. Dit scherm mag 24/7 
worden gebruikt, liggend of staand, en heeft 3 jaar garantie.  
Het scherm wordt zonder wandsteun geleverd. De helderheid is  
450 cd/m2. Dit scherm wordt geleverd met 1 jaar gratis licentie. 

Wandscherm Prof
Dit scherm is niet alleen van uitmuntende kwaliteit maar ook nog 
eens zeer scherp geprijsd. De afwerking c.q. de omlijsting is strakker 
en smaller dan het scherm “Deluxe”, hetgeen hem erg geschikt 
maakt voor inbouw. Eenvoudig van content te voorzien via internet 
(u heeft dan een jaarlijkse licentie nodig) of USB (bij de modellen t/m 
55 inches moet de USB-stick erin blijven tijdens het afspelen én is 
geen time-scheduling mogelijk). Uitermate geschikt voor winkels, 
horeca en wachtruimtes van bijv. zorginstellingen. De helderheid is 
450 cd/m2. Dit scherm mag 24/7 worden gebruikt en heeft 3 jaar 
garantie. Het scherm wordt zonder wandsteun geleverd.

type* maat

DIPOS 10 10 inches

DIPOS 15 15 inches
* voeg een W toe achter de code 
voor internet of een U voor USB

Wandscherm Deluxe   
Dit scherm is het meest luxe scherm uit ons programma digitale 
signing. Eenvoudig van content te voorzien via internet (u heeft dan 
een jaarlijkse licentie nodig) of USB. Super kwaliteit en onbeperkte 
mogelijkheden voor digitale communicatie, advertising en digitale 
routing. Gemakkelijke montage (liggend of staand) met de mee-
geleverde platte wandsteun. Dit digitale scherm is ideaal voor 
gebruik in een stadion, vergadercomplex of openbare ruimtes.  
Mag 24/7 gebruikt worden en heeft 3 jaar garantie. De helderheid is 
450 cd/m2. Behalve de 19 inches versie zijn al de Deluxe schermen 
ook leverbaar in een (PCAP) touch uitvoering.

type* maat

DIPRO 32 32 inches

DIPRO 43 43 inches

DIPRO 50 50 inches

DIPRO 55 55 inches

DIPRO 65 65 inches

DIPRO 70 70 inches

DIPRO 86 86 inches 
* voeg een W toe achter de code 
voor internet of een U voor USB

type* maat

DIDEL 19 19 inches

DIDEL 22 22 inches

DIDEL 32 32 inches

DIDEL 43 43 inches

DIDEL 50 50 inches

DIDEL 55  55 inches 
* voeg een W toe achter de code 
voor internet of een U voor USB

type maat

DIPIX 32 32 inches

DIPIX 43 43 inches

DIPIX 50 50 inches

DIPIX 55 55 inches
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Digitale signing binnen
Wandscherm Hi 
Deze hoge kwaliteit digitale schermen munten uit in helderheid. 
Deze schermen geven namelijk maar liefst 1500 cd/m2. Toepassing in 
lichte situaties is dus mogelijk, zonder dat de leesbaarheid minder 
wordt. De omlijsting is super strak, hetgeen hem erg geschikt maakt 
voor inbouw. Eenvoudig van content te voorzien via internet (u heeft 
dan wel een jaarlijkse licentie nodig) of USB. Hij kan liggend of 
staand worden gemonteerd. Hij wordt zonder wandsteun geleverd 
en mag 24/7 gebruikt worden. De garantie is maar liefst 3 jaar. Er is 
ook nog een ultra heldere variant leverbaar (deze geeft maar liefst 
2500 cd/m2); deze versie wordt geleverd in 46, 55, en 65 inches. 

Interactief Scherm Smart  
State-of-the-art ‘meetingpad’ software brengt dit interactieve 
touchscherm tot leven. Werkelijk alles is mogelijk met dit scherm. 
Maak snel aantekeningen op geprojecteerde documenten, pdf’s, 
afbeeldingen en video’s met behulp van de digitale marker én 
verstuur de bewerkte zaken waar je maar heen wilt. Ongekende 
 kwaliteit voor onderwijs en bedrijfsleven. Er is geen jaarlijkse 
licentie verschuldigd voor deze speciale software. Dit scherm mag  
24/7 worden gebruikt en heeft 5 jaar garantie. Hij wordt zonder 
wandsteun geleverd. De helderheid is 500 cd/m2.

Vrijstaand scherm Free
Ook voor vrijstaande schermen biedt ons programma uitstekende 
mogelijkheden. Ze zijn eenvoudig van content te voorzien via 
internet (u heeft wel een jaarlijkse licentie nodig). Op de foto ziet u 
de zuil type Deluxe. Deze heeft als afwerking een strakke aluminium 
rand. Hij is leverbaar in 50 en 55 inches, evt. ook in (infrarood) touch. 
Ook is een lezenaarsversie Kiosk leverbaar in 43, 50 en 55 inches. 
Deze XXL tablet is altijd met touch én blinkt uit door zijn gebruikers-
gemak. Desgewenst monteren wij ook wandschermen in tailor- made 
binnenzuilen. De schermen mogen 24/7 gebruikt worden en hebben 
3 jaar garantie. De helderheid is 450 cd/m2.

Videowall Full   
Een imposante videowall verrijkt ieder interieur en geeft image.  
De schermen, die hiervoor geschikt zijn, hebben een kader van 
slechts 3,5 mm breed (gemeten van scherm tot scherm). Er zit 
standaard een timer ingebouwd in de processor, zodat de schermen 
uitgeschakeld kunnen worden op de momenten dat er niemand 
aanwezig is. De ingebouwde matrix-processor zorgt, zonder aanvul-
lende software, dat iedere configuratie van het gezamelijke beeld 
mogelijk is. Er wordt standaard een muursteun meegeleverd. De 
garantie is 3 jaar en de helderheid is 500 cd/m2. Bij deze schermen 
dient u nog wel een mediaplayer en een HDMI splitter te bestellen.

BdJ : fiks stuk 
van rechts eraf

type* beschrijving

DIFRE 50 deluxe vrijstaand 50 inches

DIFRE 55 deluxe vrijstaand 55 inches

DIKIO 43 kiosk 43 inches

DIKIO 50  kiosk 50 inches

DIKIO 55 kiosk 55 inches 
* voeg een W toe achter de code voor 
internet of een U voor USB

type maat

DIBRI 32 32 inches

DIBRI 43 43 inches

DIBRI 49 49 inches

DIBRI 55 55 inches

DIBRI 65 65 inches 

type maat

DIVID 49 49 inches

DIVID 55 55 inches

type maat

DISMA 55 55 inches

DISMA 65 65 inches

DISMA 70 70 inches

DISMA 86 86 inches


