Mobiloscoop projectieschermen
SFEERVOL EN INDRUKWEKKEND

Mobiloscoop kan beelden projecteren op diverse
formaten en in allerlei opstellingen, indoor of in
de open lucht , ‘s avonds of overdag. Er is altijd
een oplossing voor uw wensen en locatie. Vertrouw op de deskundigheid en de flexibiliteit van
Mobiloscoop om van uw evenement een succes te
maken!
Wij nemen uw zorgen uit handen, we beschikken
over professionele, betrouwbare en veilige beelden geluidsapparatuur. Mobiloscoop heeft één van
de krachtigste beamers in Nederland waarmee we
vanaf afstanden tot 95m kunnen projecteren.

Camerabeelden, live TV, Powerpoint-presentatie,
promotiefilm, videoclips of internetgames: het is
allemaal mogelijk. En speelfilms natuurlijk! Want
met hulp van Mobiloscoop bouwt u een plein, parkeerplaats of sportveld snel om tot een gezellige
drive-in of openlucht bioscoop. En wat dacht u van
een filmvoorstelling in een sporthal, schouwburg of
tent? Mobiloscoop brengt de film mee en verzorgt
de auteursrechten.
Wilt u ook een sfeervol en indrukwekkend evenement
organiseren? Er is meer mogelijk dan u denkt!
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Als het echt groot moet, heeft Mobiloscoop de
Mega Airscreen , een opblaasbaar grootscherm met
een projectie-oppervlak van maar liefst 16 bij 8
meter. Door de grote hoogte (totaal 13 meter) kan
de film vanaf grote afstand bekeken worden. Ideaal
voor drive-in bioscopen of festivals. Er is ook een
Medium Airscreen voor voorstellingen met een publiek tot 500 personen.
Voor meer informatie over grootbeeldprojectie en
verhuur van losse apparatuur, ga naar de website
of neem contact op voor een offerte op maat.
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Airscreen® is een gepatenteerd, veilig, zelfdragend systeem. Opblaasbaar en lichtgewicht dus eenvoudig en snel op te blazen of
leeg te laten, ideaal voor voorstellingen avond
aan avond. Door het lage gewicht is het ook
bruikbaar op kwetsbare locaties (historische
plek, strand en zelfs op het water)

