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Mobiloscoop LED scherm trailers 
TECHNISCHE SPECIFICATIES

LED-schermen
De diversen maten indoor & outdoor LED-scherm zijn van hoge kwaliteit. Door de grote helderheid 
(>7.000 cd/m²) zijn de schermen ook uitermate geschikt voor gebruik overdag (min. 2.000 cd/m²) en zelfs 
bij direct zonlicht (min. 5000 cd/m²). De helderheid wordt via een lichtsensor automatisch aangepast aan het 
omgevingslicht. De schermen zijn dus voor iedere gewenste situatie te gebruiken - ook ‘s avonds of indoor 
- en voldoen aan alle veiligheidseisen voor indoor & outdoor.

De hoge resoluties (pixelpitch vanaf 5 mm tot 10mm) zorgen voor een uitstekend contrast en de ‘refresh rate’ 
voor vloeiende beeldovergangen. Daardoor komen zelfs kleine details haarscherp over, ook bij bewegende 
beelden. En dan zijn daar nog de kleurdiepte en nauwkeurige kleurweergave die bijdragen aan een maximale 
impact op de kijker. 

De schermen zijn snel gebruiksklaar voor de meest voorkomende 
beeldverhouding 16:9 maar via software en/of hardware ook aan te passen 
op andere beeldverhoudingen. De kijkhoek is enorm (120° horizontaal en 
50° verticaal) zodat iedereen de beelden kan zien.

Trailers
De meeste LED-displays zijn gemonteerd op een trailer met hydraulische mast. De schermen zijn compact 
tijdens transport maar kunnen snel en eenvoudig uitgeschoven en op hoogte gebracht. De systemen zijn 
veilig en gebruiksklaar binnen 30 minuten na aankomst. De LED schermen kunnen tot op 6,5 meter de 
lucht in zodat het prima gebruikt kan worden in combinatie met een podium of geluidsinstallatie ernaast of 
eronder.

min. 240 cm max. 500 cm

http://www.mobiloscoop.nl/mobiel-ledscherm-ledscreen-op-aanhanger.html


Afmetingen scherm (b x h) Vanaf 400 x 250 cm tot max. 700 x 400 cm

Totaalgewicht aanhanger Max. 3500 kg

Totale hoogte rijklaar 265 cm

Totale hoogte maximaal 650 cm

Totale breedte rijklaar 205 cm

Totale breedte maximaal 500 cm

Totale lengte aanhanger 700 cm

Nums/Type 1×RGBHV(VGA)

1×DVI / HDMI

1×YPbPr(HDTV)

4×CVBS

1×Y/C(S-Video

1x (HD)SDI

Video system PAL/NTSC

CVBS Scope/Impedance 1 V (p_p) / 75Ω

Y/C Scope/Impedance Y: 0.7V (p_p) / 75Ω,

C: 0.35V (p_p) / 75Ω

Connectors RGBHV: 15pin D_Sub(female)

DVI: 24+1 DVI_D

YPbPr(HDTV): RCA×3

CVBS: RCA

HDMI

SDI: BNC

Type LED DIP/SMD IP65

Pixelpitch 5  10 mm

Minimale kijkafstand 6 meter

Gemiddeld verbruik 225 W/m²

Piekverbruik 650 W/m²

Kijkhoek horizontaal 120°

Kijkhoek vertikaal 50°

Lichtopbrengst >7.000 cd/m²

Automatische lichtsensor Automatische aanpassing aan omgevingslicht

Inputs

Maten en gewichten

Kulutweg 4         5801 JA Venray 
E-mail   
Telefoon 0031 (06) 21 45 79 37 
 

Randapparatuur
Bij de huur van een LED-scherm 
is standaard inbegrepen: een  
laptop en presentation switcher 
waarmee naadloos tussen diverse 
bronnen gewisseld kan worden. 
De mogelijke videobronnen vindt 
in de lijst hiernaast. 

Op verzoek is ook aanvullende 
 te huur: geluids-

apparatuur, voorzieningen voor 
het vertonen van live camera-
beelden, een TV signaal, etc.

Alle audiovisuele apparatuur 
wordt  met zorg en kennis van  
zaken geïnstalleerd. Dit garandeert 
een optimale voorstelling met het 
beste beeld en geluid. 

Technische ondersteuning
Mobiloscoop levert een prima  
service, uitgebreide technische 
ondersteuning en gedegen  
advies. Op verzoek regelen we ook 
de vergunningen voor vertoning 
van films vanaf DVD of Blu-Ray.

Wij helpen u graag om uw 
evenement, presentatie of promotie-
campagne tot een succes te 
maken!
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