Expand LinkWall

Ändra form till varje event med detta flexibla display-system
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Expand LinkWall
Expand LinkWall kan du använda på olika sätt från ett event till

kopplas ihop med flexibla bildpaneler med hjälp av en paten-

ett annat. Du ändrar enkelt formen för att passa lokalen eller

terad magnetlösning. Den flexibla panelen har en gummiprofil

mässutrymmet. Gör den större eller mindre genom att ta bort

som gör det möjligt att ändra formen. Kombinera så många du

eller lägga till bildpaneler. Detta flexibla display system består

vill för att skapa din egen Expand LinkWall.

av Expand LinkWall-enheter (produkt av bannerstand-typ) som

Höjd: 220 & 250 cm bildhöjd (total produkthöjd är 228 & 258 cm). Bredd: flexibel.

Skapa uppmärksamhet med en unik monter
Skapa uppmärksamhet med denna imponerande monter med två integrerade plattskärmar, disken Expand PodiumCase,
matta och spotlights.

Ändra form & storlek
Satsa på en Expand LinkWall som du kan använda på olika sätt från ett event till ett annat. Du ändrar enkelt form och storlek för att
passa ditt specifika event- eller mässutrymme.

➔
Av 7 Expand LinkWall & 6 flexibla paneler kan du skapa samtliga konfigurationer till höger.

En serpentin blir en monter blir ett torn blir...

Serpentin

U-form

Öppen U-form

L-form

Välvd vägg

Triangeltorn

Stjärnform

Sidopanel
Sidopanelen kan användas på raka
dubbelsidiga konfigurationer för en
tre-dimensionell look.

Rak vägg
Kombinera så många Expand LinkWall-enheter du vill för att skapa en helt
rak display-vägg. Kan även göras dubbelsidig: här med sido-paneler för en
tredimensionell känsla.

Belys ditt budskap
Du kan använda alla våra spotlightvarianter till Expand LinkWall.

Visa film eller presentation
Visa en film eller en presentation genom att sätta på en eller flera
plattskärmar på din Expand LinkWall. Du använder vår monitorhållare,
som du fäster på pinnen baktiill. Den stöder VESA 75 & 100. Max-vikt på
plattskärmen är 4 kg.

Monitorhållare

Packa den i Expand PodiumCase
Denna Expand LinkWall-konfiguration (4 Expand LinkWall-enheter & 1 flexibel panel) kan
packas i vår kombinerade transportbox och disk Expand PodiumCase. Du får också plats
med 3 spotlights, bordsskiva & hyllor till disken.
Vikt: 33 kg (med 3 spotlights, bordsskiva & hyllor: 44,5 kg)
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