Small Video
Toepassingen
•
•
•
•
•

Presentaties of toespraken die visueel ondersteund moeten worden
Expo's en salons
Business meetings
Opleidingen, trainings
Liefst binnen of waar de sterkte van externe lichtbronnen controleerbaar is

Beschrijving
Standaard omvat deze oplossing hetzij een 2500 Lumens videoprojektor met bijhorend
projektiescherm (eerste alternatief), hetzij een full-HD 46" LED-scherm met geïntegreerde
luidsprekertjes (tweede alternatief).

Optioneel stellen we een hoge stand voor voor het scherm of voor de projektor (hoogte 180 cm).
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Small Video
Detail
Hoev.

Beschrijving

Standaard – Alternatief 1
1
XGA videoprojector 2500 Lumens, Optoma DX211
1
Fast-fold projection screen, Screenworks 305x228cm, front & rear
1
Demo en enkele woorden uitleg
Standaard – Alternatief 2
1
LED flat screen 46”, full-HD, with stereo loudspeakers
Optie 1
1

Design stand for flatscreen or videoprojector (H = 180 cm)

Optionele diensten
De op- en de afbouw van de voorgestelde oplossing zijn uiterst gemakkelijk, en het
transport vereist een beperkt volume. Daarom nodigen we u uit zelf te installeren, af te
bouwen en te vervoeren. Moest u echter toch wensen dat Make-A-Show instaat voor deze
diensten, dan doen we dat heel graag. In dat geval is de volgende optie van toepassing.
Heen en weer transport, op- en afbouw / vast tarief zone Brussel (***)
1
(***) Voor andere bestemmingen nodigen wij u uit contact met ons op te nemen.
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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