
Foto’s illustreren mobiele videoschermen met een afmeting van 6m² 3200mm x 1920mm
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Mobiele verhuur ledschermen 6m²
Tijdelijk uw eigen scherm van topkwaliteit
Met een ledscherm geeft u uw visitekaartje af. Maar niet voor iedereen is het de beste oplossing om een eigen scherm aan te  
schaffen. Rondom een evenement of tijdelijke acties wilt u extra aandacht zonder daar enorme kosten voor te maken. Vidiled heeft voor 
u de oplossing: wij verhuren verschillende ledschermen tegen concurrerende prijzen. 

Snelle levering, makkelijk in te stellen
Onze ledschermen zijn snel en eenvoudig te plaatsen door de uitvoering op een aanhanger. Ook het verplaatsen op uw locatie is 
daarmee makkelijk te realiseren. De schermen zelf zijn full-color en voorzien van een resolutie die past bij uw wensen. Via een  
hydraulisch systeem kunt u de hoogte tot zo’n vijf meter instellen. Bovendien is het scherm 360 graden te draaien. Zo staat het altijd 
op de juiste positie.

Iedere boodschap duidelijk
Uw content komt op het scherm te staan zoals u dat wilt. Via een ingebouwde mediaserver kunt u de boodschap in het gewenste formaat 
tonen, en via een mobiele draadloze verbinding kunt u deze op ieder moment aanpassen. Ook kunnen wij, als u dat wenst, de content 
voor u opmaken. Zo bent u verzekerd van een optimale weergave van uw presentatie.



Mobiele verhuur ledschermen 6m²

Afmeting Vidiled Trailer L x B x H (mm) Op aanvraag. Verschillende types leverbaar

Afmeting netto display L x B (mm) 3200 x 1920 Video scherm

Beeld verhouding Breedbeeld 5:3

Bestandsformaten Jpg, wmv of diversen via externe apparatuur

Resolutie beeldmateriaal 1280 x 768 pixels

Regieruimte Beschikbaar trailer met regieruimte op aanvraag

Scaler voor externe inputs Standaard bijgeleverd voor alle input signalen

Scherm resolutie Werkelijke pixel pitch 10mm, 320 x 192 pixels

Gewicht Afhankelijk van type trailer. 1400kg - 3000kg

Aansturing mast en draaikrans Hydraulisch gestuurd

Stempelpoten Handbediend met Ratel en accuboormachine

Hoogte scherm Bovenkant scherm 5 meter vanaf maaiveld

Remote aansturing 3G. Scherm kan op afstand aangestuurd worden

Beveiliging Wielklem, disselslot

Stroomvoorziening 380 Volt 16Amp krachtstroom of 230 Volt 16Amp netsp.

Stroomverbruik Gemiddeld 1,4Kw, maximaal 3,5Kw

Specificaties
Vidiled verhuurt ledschermen in diverse resoluties en formaten. Wij adviseren u graag over de oplossing die het beste aansluit bij uw 
wensen en eisen. Ook voor afwijkende afmetingen bent u bij ons aan het juiste adres.


