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DESPRE NOI
Într-o lume din ce în ce mai orientată spre propunerea de informații rapide și cu impact direct, 

comunicarea vizuală are o importanță departe de a fi neglijabilă. Din acest motiv, oricine dorește 

să se diferențieze de concurență nu ar trebui să subestimeze potențialul mesajelor vizuale. 

Printre cele mai eficiente instrumente în acest sens, panourile publicitare cu technologie 

LED reprezintă alegerea ideală.

Techno Fusion este o companie românească cu capital integral privat, producător de panouri video RGB 

şi panouri publicitare, cu animaţie şi text, în orice dimensiune şi culoare. 

Experiența solidă acumulată în domeniul dispozitivelor electronice de publicitate și 

adoptarea tehnologiilor de ultimă oră asigură clientului final produse de calitate superioară, 

livrare rapidă și prețuri avantajoase. Articolele propuse de Techno Fusion sunt panourile video de exterior 

si interior, crucile pentru farmacie, display led programabil, ceasuri electronice 

cu leduri pentru exterior si interior.

Techno Fusion este o companie românească cu capital integral privat, 

producător de panouri video RGB şi panouri publicitare, cu animaţie şi text, 

în orice dimensiune şi culoare. Experiența solidă acumulată în domeniul dispozitivelor electronice 

de publicitate și adoptarea tehnologiilor de ultimă oră asigură clientului final 

produse de calitate superioară, livrare rapidă și prețuri avantajoase.

Găsim împreună cele mai bune soluţii - 
cu mult profesionalism.

GARANŢIE
Oferim garanție și post-garanție pentru 
toate produsele noastre.�

SERVICE
Execuția service se poate realiza la locația 
amplasării panoului sau în fabrică.

ASAMBLARE
Oferim serviciul de plantare componente 
SMD utilizând linia noastră automată.

TRANSPORT + MONTAJ
Oferim posibilitatea de a efectua montajul produselor 
achiziționate de la noi prin intermediul echipei noastre 
sau a colaboratorilor noștri din întreaga țară.

VÂNZĂRI COMPONENTE
Vă punem la dispoziție o gama largă de componente 
electronice: LED-uri, surse de tensiune (5V 5A, 5V 50A), 
integrate specializate (comunicare, drivere de curent, 
microcontrolere).

PROIECTARE PCB
Oferim serviciul de execuție design PCB. 
Inginerii noştri execută design PCB respectând 
schema şi cerinţele dumneavoastră. 
La finalul proiectului aveţi posibilitatea 
de a vizualiza PCB-ul dumneavoastră în 3d



PANOURI VIDEO 
/ ECRANE LED
Cu peste 16 milioane de culori care pot fi reprezentate de fiecare LED, 

nu există restricții asupra imaginației și creativității utilizatorului.

Datorită funcționării coordonate a modulelor individuale cu care sunt realizate, 

panourile publicitare cu LED propuse de Techno Fusion pot reproduce o mare varietate 

de conținuturi multimedia, perfect vizibile şi de la distanțe mari.

Flexibilitatea formatelor care pot fi create face ca aceste dispozitive să fie deosebit 

de avantajoase pentru aplicații de utilitate publică, cum ar fi, de exemplu, 

ecrane led de informații pentru a transmite mesaje către cetățeni sau șoferi 

sau pentru evenimente sportive/muzicale, dar și comercianți cu amănuntul de spații publicitare.

Un alt domeniu de utilizare este cel al visual merchandising-ului, 

în amenajarea unor puncte de vânzare care își propun să ofere clienților 

săi o experiență unică și antrenantă.

Protecţie pentru display-ul exterior: Pentru a realiza 

protecţia împotriva intemperiilor, a diferenţelor 

de temperaură şi radiatiilor solare, s-au folosit 

tehnologiile waterproof, sun-screen, antistatic, 

damp proof, anti-freeze (anti–thundering, opţional).



PANOURI VIDEO OUTDOOR

P3.9
LED SMD1921

Densitate pixel/m²
65.536 puncte

Rezoluţie cabinet
64*64 px*px

Unghi de vizualizare
140° / 140°

Luminozitate
6.000 cd/m²

Mod scanare
1 / 16

Pas
3,91 mm

P5.0
LED SMD1921

Densitate pixel/m²
40.000 puncte

Rezoluţie cabinet
64*32 px*px

Unghi de vizualizare
140° / 140°

Luminozitate
6.000 cd/m²

Mod scanare
1 / 8

Pas
5,00 mm

P8.0
LED SMD2727

Densitate pixel/m²
15.625 puncte

Rezoluţie cabinet
40*40 px*px

Unghi de vizualizare
140° / 140°

Luminozitate
6.000 cd/m²

Mod scanare
1 / 5

Pas
8,00 mm

P10.0
LED SMD2727

Densitate pixel/m²
10.000 puncte

Rezoluţie cabinet
32*32 px*px

Unghi de vizualizare
140° / 140°

Luminozitate
6.000 cd/m²

Mod scanare
1 / 2

Pas
10,00 mm

P10.0
LED DIP346

Densitate pixel/m²
10.000 puncte

Rezoluţie cabinet
32*16 px*px

Unghi de vizualizare
120° / 60°

Luminozitate
10.000 cd/m²

Mod scanare
1 / 4

Pas
10,00 mm



PANOURI VIDEO INDOOR

P1.9
LED SMD1515

Pixel Pitch
262.144 dots / mp

Dimensiune modul
250*250 mm

Dimensiune cabinet
1.000*250 mm
750*250 mm
250*250 mm

Greutate cabinet
5,2 kg
4 kg
2 kg

Rezoluţie cabinet
512*128 px
384*128 px
128*128 px

Acces mentenanţă
faţă

Unghi de vizualizare H/V
160° / 160°

Luminozitate
≥1.000 cd/m²

Gray scale
16 bit

Rata refresh
3.840 Hz

Mod scanare
1 / 32

Contrast
8.000:1

Tensiune alimentare
100-240 V

Protecţie acces
IP43

Durata de viaţă
>100.000 ore

MTBF (timpul mediu 
între erori)
>10.000 ore

Pixel Pitch
1,953 mm

P2.6
LED SMD1515

Pixel Pitch
2,604 mm

Dimensiune modul
250*250 mm

Dimensiune cabinet
1.000*250 mm
750*250 mm
250*250 mm

Greutate cabinet
5,2 kg
4 kg
2 kg

Rezoluţie cabinet
384*96 px
288*96 px
96*96 px

Acces mentenanţă
faţă

Unghi de vizualizare H/V
160° / 160°

Luminozitate
≥1.000 cd/m²

Gray scale
16 bit

Rata refresh
3.840 Hz

Mod scanare
1 / 32

Contrast
8.000:1

Tensiune alimentare
100-240 V

Protecţie acces
IP43

Durata de viaţă
>100.000 ore

MTBF (timpul mediu 
între erori)
>10.000 ore

Pixel Pitch
2,604 mm

P2.9
LED SMD2020

Pixel Pitch
112.896 dots / mp

Dimensiune modul
250*250 mm

Dimensiune cabinet
1.000*250 mm
750*250 mm
250*250 mm

Dimensiune cabinet
1.000*250 mm
750*250 mm
250*250 mm

Rezoluţie cabinet
336*84 px
252*84 px
84*84 px

Acces mentenanţă
faţă

Unghi de vizualizare H/V
160° / 160°

Luminozitate
≥1.000 cd/m²

Gray scale
16 bit

Rata refresh
3.840 Hz

Mod scanare
1 / 28

Contrast
8.000:1

Tensiune alimentare
100-240 V

Protecţie acces
IP43

Durata de viaţă
>100.000 ore

MTBF (timpul mediu 
între erori)
>10.000 ore

Pixel Pitch
2,97 mm

P3.9
LED SMD2020

Pixel Pitch
65.536 dots / mp

Dimensiune modul
250*250 mm

Dimensiune cabinet
1.000*250 mm
750*250 mm
250*250 mm

Greutate cabinet
5,2 kg
4 kg
2 kg

Rezoluţie cabinet
256*64 px
192*64 px
64*64 px

Acces mentenanţă
faţă

Unghi de vizualizare H/V
160° / 160°

Luminozitate
≥1.000 cd/m²

Gray scale
16 bit

Rata refresh
3.840 Hz

Mod scanare
1 / 16

Contrast
8.000:1

Tensiune alimentare
100-240 V

Protecţie acces
IP43

Durata de viaţă
>100.000 ore

MTBF (timpul mediu 
între erori)
>10.000 ore

Pixel Pitch
3,91 mm

P4.8
LED SMD2020

Pixel Pitch
43.264 dots / mp

Dimensiune modul
250*250 mm

Dimensiune cabinet
1.000*250 mm
750*250 mm
250*250 mm

Greutate cabinet
5,2 kg
4 kg
2 kg

Rezoluţie cabinet
208*52 px
156*52 px
52*52 px

Acces mentenanţă
faţă

Unghi de vizualizare H/V
160° / 160°

Luminozitate
≥1.000 cd/m²

Gray scale
16 bit

Rata refresh
3.840 Hz

Mod scanare
1 / 13

Contrast
8.000:1

Tensiune alimentare
100-240 V

Protecţie acces
IP43

Durata de viaţă
>100.000 ore

MTBF (timpul mediu 
între erori)
>10.000 ore

Pixel Pitch
4,81 mm



PANOURI VIDEO HIGH-RES

P1.2
LED SMD1010

Densitate
619.360 px/mp

Mod scanare
1 / 30

Consum
1050/350 W/mp

Pixel Pitch
1,2 mm

P1.5
LED SMD1010

Densitate
396.390 px/mp

Mod scanare
1 / 27

Consum
760/255 W/mp

Pixel Pitch
1,5 mm

P1.9
LED SMD1515

Densitate
275.270 px/mp

Densitate
275.270 px/mp

Consum
700/235 W/mp

Pixel Pitch
1,9 mm

P2.5
LED SMD2020

Densitate
146.810 px/mp

Mod scanare
1 / 32

Consum
570/190 W/mp

Pixel Pitch
2,5 mm



P4
SMD1921

Rezoluţie cabinet
80*40 px*px

Mod scanare
1 / 10

Consum
900W/mp

Pixel Pitch
4 mm

P5
SMD1921

Rezoluţie cabinet
64*32 px*px

Mod scanare
1 / 8

Consum
900W/mp

Pixel Pitch
5 mm

P6
SMD2727

Rezoluţie cabinet
32*32 px*px

Mod scanare
1 / 8

Consum
800W/mp

Pixel Pitch
6 mm

P8
SMD2727

Rezoluţie cabinet
32*16 px*px

Mod scanare
1 / 4

Consum
750W/mp

Pixel Pitch
8 mm

P10
SMD2727

Rezoluţie cabinet
32*16 px*px

Mod scanare
1 / 2

Consum
750W/mp

Pixel Pitch
10 mm

PANOURI LED PENTRU STADIOAN

P2.6
SMD1415

Rezoluţie cabinet
192*24 px*px

Mod scanare
1 / 24

Consum
800/240 W/mp

Pixel Pitch
2.6 mm

P2.9
SMD1415

Rezoluţie cabinet
168*21 px*px

Mod scanare
1 / 21

Consum
800/240 W/mp

Pixel Pitch
2.97 mm

P3.4
SMD1415

Rezoluţie cabinet
144*24 px*px

Mod scanare
1 / 16

Consum
800/240 W/mp

Pixel Pitch
3.47 mm

P3.9
SMD1415

Rezoluţie cabinet
128*16 px*px

Mod scanare
1 / 16

Consum
800/240 W/mp

Pixel Pitch
3.91 mm

ECRANE LED PENTRU VITRINE



Captivant, dinamic, personalizabil: display-urile LED TECHNO FUSION sunt concepute 

pentru companii, magazine și profesioniști care caută vizibilitate imediată. 

Sunt așadar o adevărată carte de vizită în mers, dar și o formă eficientă de divertisment 

pentru șoferi și pietoni, forțați poate să aștepte mult din cauza traficului.

Afişajele LED propuse de TECHNO FUSION nu se limitează la semnalizarea 

afacerii sau a mărcii, făcându-le ușor identificabile chiar și de la distanță, 

ci îndeplinesc multiple funcții. De exemplu, ele pot transmite comunicări comerciale, 

cum ar fi promoțiile curente și orele de deschidere, sau informații de utilitate publică, 

cum ar fi data, ora și temperatura ambiantă.

Experiența acumulată în aceşti 15 ani de la înfiinţare în domeniul 

comunicării publicitare dinamice, întotdeauna însoțită de o investiție neobosită 

în materie de cercetare și dezvoltare ne permite să propunem reclame luminoase 

cu tecnologie LED în aproape orice formă, dimensiune şi culoare a ledului.

AFIŞAJE LED



AFISAJE LED

RGB-D3.9

distanţa între leduri
3.91 mm

rezoluţie modul
64 x 64 px

număr leduri
4096

tip led
SMD

luminozitate
≥ 4500 cd/mp

unghi de vizibilitate
140° (orizontal), 140° (vertical)

durata de viaţă
> 100.000 ore

distanţa ideală de vizibilitate
≥ 4 m

producător leduri
Nation Star

număr culori
16.777.216

grad de protecţie
IP54

temperatura de funcţionare
–20 C + 60 C

temperatura înregistrată
–30 C + 70 C

dimensiune modul
25 x 25 cm

umiditatea mediului de funcţionare
10% + 90%

administrare dispozitiv
LAN, Opţional WI–FI

software dispozitiv
HDPlayer

RGB-D5

distanţa între leduri
 5 mm

rezoluţie modul
 64 x 32 px

număr leduri
2048

tip led
SMD

luminozitate
≥ 4500 cd/mp

unghi de vizibilitate
140° (orizontal), 140° (vertical)

durata de viaţă
> 100.000 ore

distanţa ideală de vizibilitate
≥ 5 m

producător leduri
Nation Star

număr culori
16.777.216

grad de protecţie
IP54

temperatura de funcţionare
–20 C + 60 C

temperatura înregistrată
–30 C + 70 C

dimensiune modul
 32 x 16 cm

umiditatea mediului de funcţionare
10% + 90%

administrare dispozitiv
LAN, Opţional WI–FI

software dispozitiv
HDPlayer

RGB-D10

distanţa între leduri
10 mm

rezoluţie modul
32 x 16 px

număr leduri
512

tip led
SMD

luminozitate
≥ 4500 cd/mp

unghi de vizibilitate
140° (orizontal), 140° (vertical)

durata de viaţă
> 100.000 ore

distanţa ideală de vizibilitate
≥ 10 m

producător leduri
Nation Star

număr culori
16.777.216

grad de protecţie
IP54

temperatura de funcţionare
–20 C + 60 C

temperatura înregistrată
–30 C + 70 C

dimensiune modul
32 x 16 cm

umiditatea mediului de funcţionare
10% + 90%

administrare dispozitiv
LAN, Opţional WI–FI

software dispozitiv
HDPlayer



Techno Fusion oferă o gamă largă de cruci led pentru farmacii, răspunzând nevoilor individuale 

ale fiecărui client. Farmacia care investește în mod conștient în îmbunătățirea imaginii sale 

este întotdeauna răsplătită printr-o atenție sporită din partea potențialilor clienți.

Astăzi, vechile cruci cu tub catodic au fost înlocuite definitiv de variantele LED, 

care se pot lăuda cu o luminozitate mai mare, comparativ cu un consum mai mic de energie. 

Alegerea crucii LED potrivite este capabilă să facă diferența: îmbunătățește vizibilitatea farmaciei, 

chiar și de la distanță, captând interesul unui public mai larg și rezultând, în consecință, 

oportunități de vânzare mai mari. Putem considera crucile pentru farmacii prima 

carte de vizită pentru propria activitate.

Crucile led grafice, monocolore și fullcolor, reprezintă alegerea ideală pentru cei care intenționează 

să-și reînnoiască semnul luminos cu informații actualizate în permanență, comunicând, poate, 

clienților ultimele noutăți oferite de farmacie și promoțiile actuale.

Datorită software-ului special integrat, va fi ușor să gestionați mesajele dorite, 

arătând astfel trecătorilor orele și zilele de deschidere, informații despre dată, oră, 

temperatură și, de asemenea, alegerea dintre diferite animații existente sau creând altele noi 

cu posibilitățile nesfârșite oferite de software-ul nostru.

PANOU PUBLICITAR 
TIP CRUCE



CRUCI PROGRAMABILE MONOCOLORE

CTF - M32
PANOU PUBLICITAR                                                MODUL DE VITRINA
Dimensiuni  panou luminos                                                32 x 32 cm (simpla fata)
Dimensiunea  modulelor ce alcatuiesc panou                    16  x  32 cm
Culori LED                                                                            VERDE
                                                                                                     *OPTIONAL   (ROSU, ALBASTRU, PORTOCALIU, ALB )
Mod de programare                                                 14 animatii presetate de producator
Greutate                                                                            2 kg.
Numar pixeli                                                                            256 PIXELI
Caracteristici leduri                                                  Luminozitate :4200 mcd/LED. 
Timp de functionare                                                 70.000 ore
Dimensiune LED                                                 5 mm,oval,  CREE
Unghi de vizibilitate                                                 110/40
Consum                                                                             8 - 14 W
Carcasa                                                                            Policarbonat + Alcobond
Automatizare                                                                           Animatiile sunt coordonate de un microprocesor 
                                                                                                     pe 8 biti din familia Microchip 
                                                                                                     cu o frecventa maxima de 20 Mhz
Garantie                                                                            24 luni

CTF – M76
PANOU PUBLICITAR
Dimensiuni  panou luminos
Dimensiunea  modulelor ce alcatuiesc panoul
Culori LED
Temperatura de functionare
Mod de programare
Functii  panou

Greutate
Numar pixeli
Caracteristici leduri
Dimensiune LED
Unghi de vizibilitate
Senzori
Animatii panou

Consum
Carcasa
Automatizare

Frecventa succesiune animatii

Garantie 

Cruce farmacie
76 x 76 cm (dubla fata)
24  x  24 cm
Rosu, verde, albastru, portocaliu, alb
-30 grade C - + 50 grade C
Port serial RS 232 ,USB
- Posibilitatea  alegerii de catre beneficiar a max. 
40  moduri de animatie si timpul de succesiune 
a acestora printr-un program implementat in PC
- Reglarea intensitatii  luminoase
17 kg.
1440 leduri pe ambele fete
Luminozitate :4200 mcd/LED. 
5 mm,oval, BRIGHTEK
110/40
Senzor de temperatura 
15 animatii, ceas, temperatura( -30,+50 grade C ),
 mesaje text (max. 256 caractere)
70 - 110 w ( functie de animatiile  alese )
PVC + Inox
Sistem inteligent cu cel mai performant microcontroler 
pe 8 biti.Jocul se programeaza cu ajutorul unui cablu 
Com. Programarea de tip ‘Jtag’ poate fi
 personalizata in functie de cererea clientului.
60 cadre/secunda. 
Numar cadre stocate in memorie: 355
24 Luni



CTF – M100
PANOU PUBLICITAR CRUCE FARMACIE
Dimensiuni  panou luminos
Dimensiunea  modulelor ce alcatuiesc panoul
Culori LED

Temperatura de functionare
Mod de programare
Functii  panou

Greutate aproximativa a panoului
Numar pixeli
Caracteristici leduri
Timp de functionare
Dimensiune LED
Unghi de vizibilitate
Senzori
Animatii panou

Consum
Carcasa
Automatizare

Frecventa succesiune animatii

Garantie

100 x 100 cm (dubla fata) 
32 *16 cm
- Animatie mixta  ( Verde ext. – Rosu int. )
*OPTIONAL   ( ALBASTRU, PORTOCALIU, ALB )

-30 grade C - + 50 grade C
Port serial RS 232 ,USB
- Posibilitatea  alegerii de catre beneficiar a max. 
40  moduri de animatie si timpul de succesiune
 a acestora printr-un program implementat in PC
- Reglarea intensitatii  luminoase
27 kg.
2560 pe ambele fete
Luminozitate :4200 mcd/LED.
70.000 ore
5 mm,oval,  BRIGHTEK
110/40
Senzor de temperatura
40 animatii, ceas, temperatura(-30,+50 grade C), 
mesaje text (max. 256 caractere)
85 - 140 w (functie de animatiile  alese)
PVC + Inox
Sistem inteligent cu cel mai performant 
microcontroler pe 8 biti.Jocul se programeaza 
cu ajutorul unui cablu Com. 
Programarea de tip ‘Jtag’ poate fi personalizata 
in functie de cererea clientului.
60 cadre/secunda.
Numar cadre stocate in memorie: 355
24 Luni

CTF – M120
PANOU PUBLICITAR CRUCE FARMACIE

120 x 120 cm (dubla fata)
32  x  16 cm
- Animatie mixta  ( Rosu – verde )
 *OPTIONAL   ( ALBASTRU, PORTOCALIU, ALB )
-30 grade C - + 50 grade C
Port serial RS 232 ,USB
Zona preprogramabila - Animatii  prestabilite  de producator
Zona programabila - Posibilitatea  alegerii de catre beneficiar 
a max.40  moduri de animatie si timpul de succesiune 
a acestora printr- un program implementat in PC
40 kg.
4320 pixeli pe ambele  fete
Luminozitate : 4200 mcd/LED. 
70.000 ore
5 mm,oval,BRIGHTEK
110/40
Senzor de temperatura 
40 animatii, ceas, temperatura(-30,+50 grade C), 
mesaje text (max. 256 caractere)
85 - 140 w (functie de animatiile  alese)
PVC +inox
Sistem inteligent cu cel mai performant microcontroler 
pe 8 biti.Jocul se programeaza cu ajutorul unui cablu Com. 
Programarea de tip ‘Jtag’ poate fi personalizata 
in functie de cererea clientului.
60 cadre/secunda. 
Numar cadre stocate in memorie: 355
24 luni

Dimensiuni  panou luminos
Dimensiunea  modulelor ce alcatuiesc panoul
Culori LED

Temperatura de functionare
Mod de programare
Functii  panou

Greutate
Numar pixeli
Caracteristici leduri
Timp de functionare
Dimensiune LED
Unghi de vizibilitate
Senzori
Animatii panou

Consum
Carcasa
Automatizare

Frecventa succesiune animatii
Garantie



CTF-FULL10-100
PANOU PUBLICITAR CRUCE FARMACIE P3.91 SMD

96*96 cm (dubla  fata) – supraf. afisataDimensiunea panoului 
 
Distanta dintre leduri
Rezolutie modul
Numar pixeli modul
Nr. de module / panou 
Suprafata  panoului
Pixeli reali 
Densitate pixeli
Luminozitate
Luminozitate (Max./Min.)
Controlul luminozitatii
Mod de scanare
Unghi de vizibilitate orizontal  / vertical
Durata de  viata
Distanta  de  vizibilitate
Scala de gri
Culori display
Frecventa de refresh
Frecventa frame
Metoda de transfer a datelor
Metoda de control
Uniformitatea  stralucirii unui modul al panoului
Tensiunea necesara pentru functionare
Consumul de putere al panoului 
Temperatura culorilor
Automatizare (optional)
Greutatea aproximativa a panoului
Temperatura din mediul inconjurator
Umiditatea mediului in care functioneaza
GARANTIE

100*100 cm  (dubla  fata) – supraf. de gabarit
10 mm 3-IN-1
32*16 pixeli
512 pixeli
20 buc.
1,024 mp.
10240  pixeli
10000 dots/m2
≥ 6000 cd/㎡
1.2:1
Roșu, verde și albastru 256 grade / fiecare
1/4
120 º / 120 º
>100.000 ore
5 – 120 m
Homocromy 12 biti
36 biti
> 480HZ
60Hz
Paralel RS 422
Sincronizarea frecventei video
< 5%
AC220V/50Hz / AC110V/60Hz
Max : 800 W;   Mediu :  300 W
5000 - 9500 (alegere de catre utilizator)
Transmisia Wifi – 90 €/fara TVA
30 Kg.
-30˚C +60˚C
>95 %RH
24 luni

CTF-FULL10-130
PANOU PUBLICITAR CRUCE FARMACIE P3.91 SMD

128*128 cm (dubla fata) – supraf. afisataDimensiunea panoului
  
Distanta dintre leduri
Rezolutie modul / panou
Numar pixeli modul / panou
Nr. de module / panou 
Suprafata  panoului
Densitate pixeli
Luminozitate
Luminozitate (Max./Min.)
Controlul luminozitatii
Mod de scanare
Unghi de vizibilitate orizontal  / vertical
Durata de  viata
Distanta  de  vizibilitate
Scala de gri
Culori display
Frecventa de refresh
Frecventa frame
Metoda de transfer a datelor
Metoda de control
Uniformitatea  stralucirii unui modul al panoului
Tensiunea necesara pentru functionare
Consumul de putere al panoului 
Temperatura culorilor
Automatizare (optional)
Greutatea aproximativa a panoului
Temperatura din mediul inconjurator
Umiditatea mediului in care functioneaza
GARANTIE

132*132 cm (dubla fata) – supraf. de gabarit
10 mm 3-IN-1
32*16 / 128*128 pixeli
512 / 24576 pixeli
48 buc.
2,4576 mp.
10000 dots/m2
≥ 6000 cd/㎡
1.2:1
Roșu, verde și albastru 256 grade / fiecare
1/4
120 º / 120 º
>100.000 ore
5 – 120 m
Homocromy 12 biti
36 biti
> 480HZ
60Hz
RJ45
Sincronizarea frecventei video
< 5%
AC220V/50Hz / AC110V/60Hz
Max : 800 W;   Mediu :  350 W
5000 - 9500 (alegere de catre utilizator)
Transmisia Wifi – 90 €/fara TVA
40 Kg.
-30˚C +60˚C
>95 %RH
24 luni

CRUCI PROGRAMABILE FULLCOLOR



CTF-FULL5-100
PANOU PUBLICITAR CRUCE FARMACIE P3.91 SMD

96*96 cm  (dubla  fata) – supraf. afisata Dimensiunea panoului
100*100 cm  (dubla  fata) – supraf. de gabarit
5 mm 3-IN-1
32*16 cm
64*32 pixeli
2048 pixeli
20 buc.
1,024 mp.
40960  pixeli
40000 dots/m2
≥ 6000 cd/㎡
Roșu, verde și albastru 256 grade / fiecare
1/16
140 º / 140 º
> 100.000 ore
> 5 m
13bit
≥ 16.7M color
≥ 850Hz
60 Hz
Conector RJ45
Sincronizarea frecventei video
< 5%
AC220V/50Hz / AC110V/60Hz
Max : 800 W;   Mediu :  350 W
5000 - 9500 (alegere de catre utilizator)
Transmisia Wifi - 90 €/fara TVA
30 Kg.
-30˚C +60˚C
>95 %RH
24 luni

 
Distanta dintre leduri
Dimensiune modul 
Rezolutie modul
Numar pixeli modul
Nr. de module / panou 
Suprafata  panoului
Pixeli reali 
Densitate pixeli
Luminozitate
Controlul luminozitatii
Mod de scanare
Unghi de vizibilitate orizontal  / vertical
Durata de  viata
Distanta  de  vizibilitate
Scala de gri
Culori display
Frecventa de refresh
Frecventa frame
Metoda de transfer a datelor
Metoda de control
Uniformitatea  stralucirii unui modul al panoului
Tensiunea necesara pentru functionare
Consumul de putere al panoului 
Temperatura culorilor
Automatizare (optional)
Greutatea aproximativa a panoului
Temperatura din mediul inconjurator
Umiditatea mediului in care functioneaza
GARANTIE

CTF-FULL5-130
PANOU PUBLICITAR CRUCE FARMACIE P3.91 SMD

128*128 cm (dubla  fata) – supraf. afisataDimensiunea panoului
  
Distanta dintre leduri
Dimensiune modul 
Rezolutie modul / panou
Numar pixeli modul  / panou
Nr. de module / panou 
Suprafata  panoului
Densitate pixeli
Luminozitate
Controlul luminozitatii
Mod de scanare
Unghi de vizibilitate orizontal  / vertical
Durata de  viata
Distanta  de  vizibilitate
Scala de gri
Culori display
Frecventa de refresh
Frecventa frame
Metoda de transfer a datelor
Metoda de control
Uniformitatea  stralucirii unui modul al panoului
Tensiunea necesara pentru functionare
Consumul de putere al panoului /mp.
Temperatura culorilor
Automatizare (optional)
Greutatea aproximativa a panoului
Temperatura din mediul inconjurator
Umiditatea mediului in care functioneaza
GARANTIE

132*132 cm (dubla fata) – supraf. de gabarit
5 mm 3-IN-1
32*16 cm
64*32 / 256*256 pixeli
2048 / 98304 pixeli
48  buc.
2,4576 mp.
40000 dots/m2
≥ 6000 cd/㎡
Roșu, verde și albastru 256 grade / fiecare
1/16
140 º / 140 º
> 100.000 ore
> 5 m
13bit
≥ 16.7M color
≥ 850Hz
60 Hz
Conector RJ45
Sincronizarea frecventei video
< 5%
AC220V/50Hz / AC110V/60Hz
Max : 800 W;   Mediu :  350 W
5000 - 9500 (alegere de catre utilizator)
Transmisia Wifi - 90 €/fara TVA
30 Kg.
-30˚C +60˚C
>95 %RH
24 luni



CTF-FULL4-80
PANOU PUBLICITAR CRUCE FARMACIE P3.91 SMD

75*75 cm (dubla fata) – suprafata afisata
79*79 cm – suprafata de gabarit
3.91 mm SMD 3-in-1 
25*25 cm
64*64 / 192*192 pixeli
0,625 mp.
40960 pixeli
SMD
1 led =RGB inclus
≥ 6000 cd/mp.
100º
1/16 
140°/140°
> 100.000 ore
≥ 3 m 
 16 bit
≥ 1920 Hz
Conector RJ45 (optional  wireless)
Sincronizarea frecventei video
<5%
AC220V/50Hz/AC110V/60Hz
Transmisie  wireless   ( 90 €/fara TVA )
Max : 960 W;   Mediu :  350 W
6500K -  9500K 
35  Kg.
-30˚C + 50˚C
10 -90 %
24 luni

Dimensiunea panoului publicitar

Distanta dintre pixeli 
Dimensiunea  modulului 
Rezolutia modulului / panoului
Suprafata panoului
Pixeli reali pe modul / mp.
Tip led

Stralucire
Ajustajul stralucirii
Mod de scanare
Unghi de vizibilitate orizontal / vertical
Durata de  viata
Distanta  de  vizibilitate
Scala de gri
Frecventa de refresh
Metoda de transfer a datelor
Metoda de control
Uniformitatea  stralucirii unui modul al ecranului
Tensiunea necesara pentru functionare
Automatizare (optional)
Consumul de putere al panoului / mp.
Temperatura culorilor
Greutatea aproximativa / mp.
Temperatura din mediul inconjurator
Umiditatea mediului in care functioneaza
GARANTIE

CTF-FULL4-100
PANOU PUBLICITAR CRUCE FARMACIE P3.91 SMD

100*100 cm (dubla fata) – supraf. afisataDimensiunea panoului publicitar

Distanta dintre pixeli 
Dimensiunea  modulului 
Rezolutia modulului / panoului
Suprafata panoului
Pixeli reali pe modul / mp.
Tip led

Stralucire
Ajustajul stralucirii
Mod de scanare
Unghi de vizibilitate orizontal / vertical
Durata de  viata
Distanta  de  vizibilitate
Scala de gri
Frecventa de refresh
Metoda de transfer a datelor
Metoda de control
Uniformitatea  stralucirii unui modul al ecranului
Tensiunea necesara pentru functionare
Automatizare (optional)
Consumul de putere al panoului / mp.
Temperatura culorilor
Greutatea aproximativa / mp.
Temperatura din mediul inconjurator
Umiditatea mediului in care functioneaza
GARANTIE

104*104 cm (dubla fata) – supraf. de gabarit
3.91 mm SMD 3-in-1 
25*25 cm
64*64 / 256*2656 pixeli
1,5 mp.
98304 pixeli
SMD
1 led =RGB inclus
≥ 6000 cd/mp.
100º
1/16 
140°/140°
> 100.000 ore
≥ 3 m 
 16 bit
≥ 1920 Hz
Conector RJ45 (optional  wireless)
Sincronizarea frecventei video
<5%
AC220V/50Hz/AC110V/60Hz
Transmisie  wireless   ( 90 €/fara TVA )
Max : 960 W;   Mediu :  350 W
6500K -  9500K 
30  Kg.
-30˚C + 50˚C
10 -90 %
24 luni



CEASURI ELECTRONICE 
CU LEDURI
Datorită caracteristicilor dimensionale și calității LED-urilor, acestea garantează o vizibilitate excelentă 

atât în medii interioare (hoteluri, birouri, piscine), cât și „în aer liber” 

(magazine, șantiere, intersectii stradale).



Înălţime caractere       100 mm

CAH10
Înălţime caractere       15 0 mm

CAH15

Înălţime caractere       200 mm

CAH20
Înălţime caractere       100 mm

CBH10

Înălţime caractere       50 mm

CA5
Înălţime caractere       100 mm

CA10

Înălţime caractere       150 mm

CA15
Înălţime caractere       200 mm

CAH20

Înălţime caractere       50 mm

CB5
Înălţime caractere       100 mm

CB10

Înălţime caractere       200 mm

CB20
Înălţime caractere      270 mm

CA30

CEASURI ELECTRONICE CU LEDURI





DĂM VIAȚĂ MESAJELOR TALE


