Medium Video
Toepassingen
•
•
•
•
•

Middelgrote events die visuele ondersteuning nodig hebben
Expo's en salons
Opleidingen, trainings
Publiek van 25 tot 200 personen
Liefst binnen of waar de sterkte van externe lichtbronnen controleerbaar is

Beschrijving
Standaard omvat deze oplossing een 2500 Lumens videoprojektor en een projektiescherm. Daarnaast
omvat ze een DVD speler en een heel gebruiksvriendelijke video-mixer die u in staat zal stellen met de
verschillende videosignalen te spelen : uw computer(s) (powerpoint, quicktime,...), de DVD speler of om
het even welk ander video-signaal dat u graag op het systeem zou willen aansluiten (een camera b.v.).

* Nota : computer niet in bundel inbegrepen

Optioneel stellen we een XGA-videoprojektor voor met een grotere lichtopbrengst (6000 Lumens i.p.v.
2500 Lumens).
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Medium Video
Detail
Hoev.

Beschrijving

Standaard
1
XGA videoprojector 2500 Lumens, Optoma DX211
1
Fast-fold projection screen, Screenworks 305x228cm, front & rear
1
Presentation switcher Kramer VP-724xl
www.kramerelectronics.com/products/model.asp?pid=392

1
1
1

DVD player
Video cable set
Heen en weer transport, op- en afbouw / vast tarief zone Brussel (***)
(***) Voor andere bestemmingen nodigen wij u uit contact met ons op te
nemen.

Optie 1 : Videoprojektor upgrade
1
Extra kost voor een upgrade naar een 6000 Lumens XGA videoprojektor,
Sanyo, PLC-XM150L
Optionele diensten
We hebben speciaal voor u een heel gebruiksvriendelijke video-mixer gekozen. We zullen
u ook een woordje uitleg over het systeem geven wanneer we het komen opzetten. Moest
u het echter verkiezen om een technieker in te huren voor uw event, dan zullen we u er
graag één voorstellen. In dat geval is de volgende optie van toepassing.
Technieker (prijs per uur ter plaatse)
1
Nota's
- Dit aanbod is onderhevig aan de beschikbaarheid van het materiaal.
- Om te bestellen : Schriftelijke bevestiging & betaling van het volledig bedrag op
rekeningnummer IBAN BE18363057077365 (ING). Lees de gedetailleerde
bevestiginsprocedure op www.make-a-show.com/TermsandConditions.pdf
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