
P R I K A Ž I  D I G I T A L N O

ZASLONI
Ko oglaševanje postane interaktivno



litebox.si

PRIHODNOST DIGITALNEGA 
PRIKAZOVANJA JE TU
Digitalni zasloni so prihodnost in tudi že sedanjost oglaševanja in 
prenašanja informacij, saj za njih ni potrebno fizično menjavanje platna 
ali tiska. Informacije se lahko upravljajo na daljavo in prikažejo v željenem 
trenutku, hkrati pa ponujajo ogromno novih možnosti obveščanja.
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» Zanesljivo delovanje

» Avtomatski zagon aplikacije

» Minimalističen in moderen izgled

» Dobra vidljivost informacij

Ponujamo nakup digitalnih LED zaslonov, ki 
jih lahko postavitev na svoja predstavitvena 
mesta od poslovnih in prodajnih prostorov, 
do čakalnic, javnih izložb ter vseh mest, ki so 
na voljo vašim uporabnikom.

Zaslone lahko uporabljate za namene 
internega oglaševanja, podajanja informacij 
vašim kupcem in uporabnikom, ali pa 
kot orodje za sporočanje in prikazovanje 
delovnih procesov v podjetju.

Zasloni so oblikovani moderno, nevpadljivo 
in minimalistično,  izdelani iz kakovostnega 
aluminija s pleksi vdelavami ter statično 
stabilni.

Na voljo so tako interne rešitve za notranjo 
uporabo, kot tudi eksterne rešitve za 
uporabo zunaj.
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Visoko kontrastna slika
Izjemna svetlost

LiteBox lahko vsebuje visoko svetilne 
zaslone, ki omogočajo berljivost na 
soncu v zunanjih aplikacijah in svetlih 
notranjih prostorih.

Različne zunanje svetilni pogoji 
zahtevajo različne nivoje svetilnosti. 
Opcijski notranji svetlobni senzor 
meri svetlost ambienta in avtomatsko 
prilagaja svetilnost slike.
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Dotakni se!

Interaktivna 
tehnologija

Multitouch
LiteBox omogoča integracijo 
tehnologije na dotik in ustvarja 
interaktivnost zunaj in znotraj.

Aplicirajo se lahko različne 
touch tehnologije za različne 
karakteristike delovanja.
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Vse vrste  
zaslonov 

Zunanji zasloni

LED jumbo 
zasloni

Notranji 
samostoječi 
zasloni

Tablice

Notranji 
stenski zasloni
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Notranji Zunanji

Raznovrstni povsod
LiteBox zasloni so proizvedeni z trdno 
konstrukcijo in močnim ventilacijskim 
sistemom in na voljo z klimatsko 
napravo (hlajenje in/ali ogrevanje), ki 
omogoča optimalno delovanje v vseh 
pogojih vseh naprav v modelu.

Zunanja verzija z naprednim HVAC 
sistemom in filtri za zaščito elektronskih 
komponent, lahko deluje v okoljih z 
ekstremnimi temperaturami (toplo in 
hladno) in ob težkih vremenskih pojavih.



8

Zunanji modeli

Outdoor vertical
Model je lahko izdelan iz nerjavečega 
jekla (AlSL 304/316) ali barvanega jekla 
(na voljo v vseh RAL barvah) z uporabo 
jeklene palete 1,5 mm do 2,5 mm, 
ki zagotavlja stabilnost in rigidnost 
strukture.

Model je zasnovan posebno za 
namene multimedijskega oglaševanja 
in podporo za velike zaslone (od 30' 
do 100'').

Model je na obeh straneh narejen 
enako in omogoča obojestransko 
predvajanje.

Območje za računalnik ima 
varnostne ključavnice, generalno 
stikalo se enostavno odspoji in 
pušča dovolj mesta za namestitev in 
dostop.

Na stranicah monitorja sta dva 
zvočnika, sistem pa ima 2 neodvisna 
sistema ventilacije, enega za 
monitorje in drugega za računalnik.

Model je lahko opremljen z 
računalniki različnih zmogljivosti, od 
enostavnih za predvajanje osnovne 
vsebine, do zahtevnejših za prikaz 
videa.
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Slika je simbolična.

Tehnične specifikacije zaslona

Konstrukcija Robustna jeklena 
z varovanjem pred 
vandalizmom

Barva konstrukcije Barvana po RAL

Energijski razred A++

Zaslon LED

Računalnik Procesor i5, SSD 64 gb, 4gb 
ram

Operacijski sistem Linux

Priključki Elektrika / HDMI / Ethernet

Signal Ethernet / Wi-fi

Garancija 12 mesecev

Prezračevanje Ventilatorsko

Uporaba Zunanje

Resolucija Full HD (16 : 9)

Svetilnost 3000 NIT (cd/m2)

Klimatska naprava min -20°, max +55°

Vodotesnost Da
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Zaslon na eni ali 
obeh straneh

Funkcije 
na dotik

Tipi

Različne velikosti 
zaslona

Notranji Zunanji

Barva 
konstrukcije 

po želji

Možnosti
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Dodatne možnosti

Bluetooth Spletna kamera

Raspberry pie, 
Atom, PC...

Različni sistemi
Windows, Linux, Mac

RačunalnikiWireless

Integrirani 
zvočniki

Zunanje dimenzije

dimenzije širina višina globina masa (kg)

30’’–45’’ 600 2000 250 100

45’’–60’’ 850 2100 250 120

60’’–70’’ 1000 2200 250 140
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Notranji modeli

Indoor vertical
Model je lahko izdelan jekla (na voljo 
v vseh RAL barvah), pleksi stekla in 
aluminija.

Model je zasnovan posebno za 
namene multimedijskega oglaševanja 
in podporo za zaslone od 40' do 60'.

Model je na obeh straneh narejen 
enako in omogoča obojestransko 
predvajanje.

Možna je tudi izvedba na dotik. Model 
je zaobljen in estetsko oblikovan s 
steklenim pokrovom.
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Tehnične specifikacije zaslona

Konstrukcija Jeklo, aluminij, pleksi

Barva konstrukcije  Antracit / peskana (ali 
prašno barvano po RAL)

Energijski razred A++

Zaslon LED

Računalnik Raspberry Pie 3

Operacijski sistem Linux

Priključki Elektrika / HDMI / Ethernet

Signal Ethernet / Wi-fi

Garancija 12 mesecev

Prezračevanje Ventilatorsko

Uporaba Notranja

Razmerje slike Full HD (16 : 9

Svetilnost 3000 NIT (cd/m2)

Klimatska naprava Brez

Vodotesnost Ne
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Količinski popusti
Nudimo količinski popust na nakup zaslonov.

Količina 1 3 5 10 20 50

Popust 2 % 3 % 5 % 10 % 15 % 20 %
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Garancija
Osnovna garancija na strojno opremo 
je 1 leto. Na voljo je 5-letna podaljšana 
garancija, ki velja v primeru plačila 
rednega letnega vzdrževanja strojne 
opreme v obdobju 5 let.

Zaloga in dobava
Preveriti zaloge in trenutne roke 
dobave. Okvirna redna dobava 
izdelkov, ki niso na zalogi je 9–11 
tednov po vplačilu naročila oz. 
podpisu pogodbe.

Vzdrževanje strojne opreme
Redno letno vzdrževanje strojne opreme zagotavlja neprekinjeno in zanesljivo 
delovanje z manj možnostmi za okvare in omogoča podaljšano garancijo. 
vzdrževanje zajema 4 x letno pregled, čiščenje in kalibracija zaslona, 
posodobitev strojne programske opreme in predvajalnika. Vzdrževanje se 
zaračuna vnaprej in začne z  datumom postavitve zaslona.

Montaža
Montaža zaslona zajema:

• Predhodna dostava kovinskega 
podnožja ter zaščitne PVC cevi (fi10) 
za dovod telefonskega in električnega 
priključka skozi temelj podnožja.

• Dostava zaslona na lokacijo (Slovenija)

• Namestitev in vijačenje zaslona na 
predpripravljeno lokacijo, priklop 
na elektriko in internetni kabel

• Zagon zaslona in namestitev 
programske opreme

• Testiranje delovanja zaslona, klime, 
zvočnikov in programske opreme.

Odgovornost naročnika: 
Morebitna lokacijska, gradbena 
dokumentacija za postavitev 
zunanjega zaslona ali potrebne 
infrastrukture (dovod električnega 
kabla in internetnega kabla s 
statično IP številko, priklop v 
električni omarici), priprava 
terena (betoniranje in namestitev 
kovinskega podnožja).
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G R O U P

studio@domdesign.com  |            +386 40 842 313

Kontakt in naročila
Stopite v stik   
Obiščite našo spletno stran litebox.si in si oglejte našo ponudbo zaslonov 
ali nas pokličite in dogovorili se bomo za sestanek, na katerem vam bomo 
predstavili našo napredno ponudbo s podrobnimi informacijami. Kjerkoli po 
svetu, tu smo, da vam nudimo najboljšo prikazno tehnologijo in zaslone.

LiteBox je produkt uveljavljenega 
oblikovalskega/ programerskega razvojnega 
studia Domdesign, avtorjev sistema za 
urejanje vsebine DominoCMS in ustvarjalcev 
naprednih rešitev na področju znamčenja, 
identitete, marketinga, produktnega razvoja, 
spletnih in IT rešitev.

Domdesign, d. o. o.
Šolska ulica 1, SI-8250 Brežice

ID za DDV SI64311449
Matična št. 5812089000 
www.domdesign.com
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