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LED športni semafor modul 20
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Result: 76 : 72

KOŠARKA
ROKOMET
ODBOJKA
MALI NOGOMET...
Za normalne dvorane, za ligaške tekme
Glavni semafor: 150 x 140 cm
Osebne napake: 140 x 50 cm
Akcijski čas s časom igre - koši: 50 x 50 cm
Akcijski čas - koši: 50 x 50 cm
Izključitve (rokomet): 140 x 50 cm
Velikost številk: 21 cm (15 cm - suma v "osebne napake")
Barve: HIGH FLUX rdeča, HIGH FLUX rumena
Modularnost: možnost dodajanja posameznih segmentov
Krmilna naprava vključena v ceno
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LED SEMAFOR 20

stop

Promotion, družba za storitve, proizvodnjo, posredništvo in trgovino d.o.o. Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš. Podjetje je vpisano v sodni register pod št. Srg 97/00332 pri
Okrožnem sodišču Maribor. Znesek osnovnega kapitala 33.383,,00 EUR. Matična številka: 5416906. Davčna številka: SI76232158. Promotion d.o.o. je davčni zavezanec.
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Vsi podatki, vsabina, oblikovne in tehnične rešitve... so utemeljeni s strokovnimi podlagami in izkušnjami podjetja Promotion d.o.o. ter so last podjetja Promotion d.o.o.
Namenjeni so za interno uporabo ter za stranke podjetja Promotion d.o.o. Uporaba v druge namene je dovoljena samo s soglasjem podjetja Promotin d.o.o.
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KRMILNA NAPRAVA
za ŠPORTNI SEMAFOR
- vključena v ceno pri vseh modelih
- za vse modele
- zaslon z vsemi podatki na komandni napravi
- vsi podatki (čas, rezultat,...) se ohranijo ob motnjah
(zmanjka elektrike, nenameren izklop,...)
- možna priključitev monitorja (opcija)

Velikost LED napisov (opcija): 13,5 cm ali poljubno (dodatni LED prikazovalnik)
- prikaz ekip ali predvajanje poljubnih textov (reklame, obvestila...), tekoči texti, efekti,...
- število hkrati prikazanih črk: do 20 (ozka pisava)
- programiranje s prenosnim računalnikom
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BONUS

LED SEMAFOR 20 light

KRMILNA NAPRAVA
za ŠPORTNI SEMAFOR

KOŠARKA, ODBOJKA, MALI NOGOMET...
Za manjše dvorane, šolske telovadnice,...
Glavni semafor: 100 x 90 cm
Akcijski čas - koši: 45 x 45 cm
Velikost številk: 21 cm (set - perioda: 15 cm)
Barve: rdeča
Modularnost: možnost dodajanja
posameznih segmentov (osebne, izključitve - rokomet...)
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Promotion, družba za storitve, proizvodnjo, posredništvo in trgovino d.o.o. Limbuška cesta 2, 2341 Limbuš. Podjetje je vpisano v sodni register pod št. Srg 97/00332 pri
Okrožnem sodišču Maribor. Znesek osnovnega kapitala 33.383,,00 EUR. Matična številka: 5416906. Davčna številka: SI76232158. Promotion d.o.o. je davčni zavezanec.

Vsi podatki, vsabina, oblikovne in tehnične rešitve... so utemeljeni s strokovnimi podlagami in izkušnjami podjetja Promotion d.o.o. ter so last podjetja Promotion d.o.o.
Namenjeni so za interno uporabo ter za stranke podjetja Promotion d.o.o. Uporaba v druge namene je dovoljena samo s soglasjem podjetja Promotin d.o.o.

LED športni semafor LIGHT

Akcjski čas
(opcijsko)

- vključena v ceno pri vseh modelih
- za vse modele
- zaslon z vsemi podatki na komandni napravi
- vsi podatki (čas, rezultat,...) se ohranijo ob motnjah
(zmanjka elektrike, nenameren izklop,...)
- možna priključitev monitorja (opcija)

