
SKÆRMVÆG

Imponér med en stor 
digital væg

Giv gæsterne en visuel velkomst med en stor væg af skærme. En skærmvæg giver 
en imponerende ramme med mulighed for at forstærke vigtige informationer og 
velkomster gennem en flot visuel oplevelse. 

Skærmvæggen og storskærmene kan skabe liv i store eller tomme rum, hvor folk passerer. De er særligt 
populære i store indgangspartier eller andre store rum. Budskaber på skærmene kan få folk til at opholde 
sig i rummet. Desuden kan der præsenteres indhold, der giver forbipasserende indtryk og stemninger, 
der afspejler organisationens værdier og identitet.
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Skærmvæg med knivskarpe billeder 

En skærmvæg med billeder og gode historier 
fra din organisation giver et imponerende 
indtryk og god velkomst til gæster. 
Skærmvægge kan eksempelvis vise billeder, 
videoer, beskeder og er tillige perfekt til visning 
af blandt andet kundecases, vigtige beskeder, 
servicemeddelelser og gode historier. 

Specialdesignet skærmvægsplayer

Playeren er udvalgt med særligt fokus på at 
afspille grafisk tungt indhold som video og 
store billeder. Opløsning på væggen er op 
til 4K. Skærmvægsplayer kan kører op til 4 
skærme eller op til 6 skærme.

Alt i en samlet pakke

Skærmvæg er en pakke sammensat af 
specialdesignet skærmvægsplayer, design og 
opsætning til administration af væggen. Fra 
Visiosign Cloud kan der inkluderes op til seks 
skærme i en skærmvæg. Indhold vil kunne 
vises på tværs af skærmene. Skærmene kan 
monteres enten vandret eller lodret på en eller 
to rækker.

Supernova giver kvalitetsbilleder i lyse rum

Med en Supernova projektionsløsning behøver 
du ikke at dæmpe lyset. Lys er en udfordring 
for traditionelle lærreder og skærme, men med 
en optisk skærm og laser projektionsteknologi 
er det ikke et problem. Den prisbelønnede 
dnp skærmteknologi giver knivskarpe 
billeder selv i lyse omgivelser og sikrer 
øjenkontakt, opmærksomme og nærværende 
mødedeltagere, hvilket er udfordrende i mørke 
omgivelser. 

Imponerende størrelse til en god pris

Supernova er verdens største optiske høj-
kontrast frontprojektionsskærm, hvilket gør 
den ideel til store rum og indgangspartier. 
Trods den imponerende størrelse er prisen 
overkommelig, og løsningen er nem at 
installere. 

Media Player 8.0

Med Supernova væggen medfølger en player 
med særlig fokus på at afspille grafisk tungt 
indhold som video og store billeder. Opløsning 
på skærmen er op til 4K.

dnp Visiosign udbyder to slags skærmvægsløsninger. Skærmvægge er en 
sammensætning af fladskærme med mange forskellige muligheder. Supernova væg 
er verdens største optiske frontprojektionsskærm på 220”. Begge løsninger kobles 
op på Visiosign Cloud, hvor alt indhold kan administeres.

SKÆRMVÆG


