
                                                         LED – SCHERMEN                            
 

TECHNISCHE DETAILS LEDSCHERMEN 
 

 
 

 
Outdoor gebruik      stroomaansluiting 230V 15A 

Afmetingen display (bruto) ↨ 175     ↔ 275 

Resolutie beeldpunten ↨ 144     ↔ 240 

Pitch 10.66mm 

Aantal pixels 34.560 

Totaal aantal LEDs 103.680 

Zichthoek LEDs         110° horizontaal 
55° vertikaal 

Automatische dimmer Inbegrepen 

Interface DVI 

Grond Afmetingen geplaatst 3m x 3m 

Max hoogte onderkant scherm 220cm 

Draaibaar 360° 
 

 

 
 

VERHUURPRIJZEN  LEDSCHERMEN 
 

 
 

Huurprijzen excl. BTW 
PER DAG           (vanaf 09.00 tot 20.00uur)  € 250.00 

PER WEEKEND                          (of 3 dagen) 
           (vrijdag 09.00 tot zondag 18.00uur) 

  
€ 400.00 

PER WEEK                                      (7 dagen) € 600.00 

PER TWEE WEKEN                     (14 dagen) € 1000.00 

Per maand                                   (4 weken) € 1600.00 

Leveren en ophalen tot                     30km € 85.00 

Transport vanuit Ham                    + 30km € 2.50 / km 

Programmatie 30sec         (aangeleverd ) € 20.00 

Ontwerp & programmatie  Op aanvraag 

 
 

 

 
Plaatsen en weghalen van het scherm : 

- De locatie moet bereikbaar zijn voor een bestelwagen met aanhangwagen van 4 meter (verhard terrein of berijdbaar 
grasveld) + Voldoende ruimte om te manoevreren.  

- De ruimte moet vrij zijn bij de levering en weghalen (geen auto’s in de weg op de parking), wachttijden kunnen extra 
aangerekend worden.  

- Electriciteitsvoorziening :  1 stopcontact 16A (universeel – huishoudelijk) op aparte kring, door de klant te voorzien.  
- Wij voorzien de nodige verlengkabels, max 20m van het scherm. (indien afstand groter,  meedelen bij aanvraag) 

 

                                                ONZE SERVICE                                                
Voor de levering : 
Beeldmateriaal kiezen voor het scherm : foto's, grafische bestanden,... Het kan allemaal. Wij adviseren u omtrent de beste 
manier om uw boodschap te tonen op het scherm.  

 

Service bij levering : 
Bij de levering is het belangrijk het scherm zodanig te positioneren dat de zichtbaarheid optimaal is. We kunnen dit ter plaatse 
samen bekijken ofwel op voorhand overleggen. Laat iets weten indien u twijfels hebt, dan komen we langs om verrassingen te 
voorkomen. 

 

Service tijdens huurperiode : 
De schermen zijn zodanig ontworpen dat ze automatisch beginnen te spelen van zodra u de stekker in het stopcontact steekt. 
Ook na een stroomonderbreking gaan ze gewoon verder. 
Mocht zich een technisch probleem voordoen, verwittig ons. Wij komen zo snel mogelijk langs om dit op te lossen. 

 

 


