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Krzy¿ led - Prestige Line

1. Wyœwietlanie napisu „APTEKA” oraz trzech
pierœcieni zbudowanych z diod led.

2. Automatyczna regulacja jasnoœci œwiecenia.
3. Ka¿dy pierœcieñ i ka¿da litera napisu „APTEKA”

mo¿e zostaæ zaœwiecona z ró¿n¹ jasnoœci¹.
4. Standardowy kolor diod: 

pierœcienie - diody zielone, 
napis „APTEKA” - diody bia³e

5. Mo¿liwoœæ pracy z 21 ró¿nymi animacjami.

Obs³uga za pomoc¹ pilota zdalnego sterowania
na podczerwieñ (ON/OFF oraz zmiana animacji)

MODEL WYSOKOŒÆ SZEROKOŒÆ GRUBOŒÆ MASA
ŒR. POBÓR

MOCY
CENA NETTO

KRZY¯ JEDNOSTRONNY

KRZY¯ DWUSTRONNY

80 cm

10 cm

5 kg

15 kg

10 W

20 W80 cm 80 cm

80 cm 4,5 cm

OPCJA

STELA¯
(prostopad³y monta¿

do sciany)

OPIS
DOP£ATA

NETTO

Stela¿ dedykowany do krzy¿y Prestige Line.
Niezbêdny przy krzy¿ach dwustronnych.

Przydatny przy krzy¿ach jednostronnych montowanych prostopadle do œciany.

1950 z³

3900 z³

250 z³
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Krzy¿ led - Monochromatyczny

MODEL WYSOKOŒÆ SZEROKOŒÆ GRUBOŒÆ MASA
ŒR. POBÓR

MOCY
CENA NETTO

KRZY¯ JEDNOSTRONNY

KRZY¯ DWUSTRONNY

90 cm

9 cm

9 kg

15 kg

25 W

50 W90 cm 90 cm

90 cm 9 cm

OPCJA

STEROWANIE PRZEWODOWE - 
SIEÆ LAN

OPIS
DOP£ATA

NETTO

Stela¿ dedykowany do krzy¿y MONO.
Niezbêdny przy krzy¿ach dwustronnych.

Przydatny przy krzy¿ach jednostronnych montowanych prostopadle do œciany.

STEROWANIE
BEZPRZEWODOWE - 

SIEÆ WI-FI

Krzy¿ apteczny monochromatyczny to bardzo 
skuteczny noœnik reklamy.
na krzy¿u mo¿na wyœwietlaæ dowolne treœci 
nadaj¹c im wiele efektów graficznych. Dziêki 
efektom mo¿emy podkreœliæ wa¿ne treœci, 
przekazaæ informacje o promocjach oraz 
wyœwietliæ godziny dy¿uru apteki. Dodatkowo 
krzy¿ wyposa¿ony jest w zegar, termometr oraz 
kalendarz, które mo¿e prezentowaæ 
naprzemiennie z reklam¹.

Oprogramowanie zapewnia równie¿ mo¿liwoœæ 
automatycznego wy³¹czania urz¹dzenia na noc.

STELA¯
(prostopad³y monta¿ do œciany)

Wyœwietlacz pracuje w sieci LAN jako zdalne urz¹dzenie.
Mo¿e byæ ³¹czony z komputerem obs³uguj¹cym poprzez huby, switche itp.

     
Przewód po³¹czeniowy: skrêtka UTP, z³¹cza RJ - 45.

W zestawie program do obs³ugi wyœwietlacza pod Windows.
Komputer wymagany tylko w momencie zmiany treœci na wyœwietlaczu.

Wyœwietlacz pracuje w sieci WLAN Wi-Fi jako zdalne urz¹dzenie. Mo¿e byæ ³¹czony
z komputerem obs³uguj¹cym przez acces-pointy, routery itp. Antena Wi-Fi wbudowana

w wyœwietlacz. W zestawie program do obs³ugi wyœwietlacza pod Windows. 
Komputer wymagany tylko w momencie zmiany treœci na wyœwietlaczu.

Dostêpne kolory diod:

3880 z³

7640 z³

0 z³

380 z³

200 z³
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Krzy¿ led - Full Color

MODEL WYSOKOŒÆ SZEROKOŒÆ GRUBOŒÆ MASA
ŒR. POBÓR

MOCY
CENA NETTO

KRZY¯ RGB25 JEDNOSTRONNY

OPCJA

STEROWANIE PRZEWODOWE - 
SIEÆ LAN

OPIS
DOP£ATA

NETTO

Stela¿ dedykowany do krzy¿y Full Color GB20 i RGB16.
Niezbêdny przy krzy¿ach dwustronnych.

Przydatny przy krzy¿ach jednostronnych montowanych prostopadle do œciany.

STEROWANIE PRZEWODOWE - 
SIEÆ WI-FI

Krzy¿ apteczny Full Color to bardzo skuteczny 
noœnik reklamy. Urz¹dzenie pozwala na 
wyœwietlanie tekstów oraz grafiki. Pe³nokolorowa 
gama animacji pozwoli dopasowaæ urz¹dzenie 
do charakteru Pañstwa apteki.
Na krzy¿u mo¿na wyœwietlaæ dowolne treœci 
nadaj¹c im wiele efektów graficznych.
Dodatkowo krzy¿ wyposa¿ony jest w zegar, 
termometr oraz kalendarz, które mo¿e 
prezentowaæ naprzemiennie z reklam¹.

Oprogramowanie zapewnia równie¿ mo¿liwoœæ 
automatycznego wy³¹czania urz¹dzenia na noc.

STELA¯
(prostopad³y monta¿ do œciany)

Wyœwietlacz pracuje w sieci LAN jako zdalne urz¹dzenie.
Mo¿e byæ ³¹czony z komputerem obs³uguj¹cym poprzez huby, switche itp.

     
Przewód po³¹czeniowy: skrêtka UTP, z³¹cza RJ - 45.

W zestawie program do obs³ugi wyœwietlacza pod Windows.
Komputer wymagany tylko w momencie zmiany treœci na wyœwietlaczu.

Wyœwietlacz pracuje w sieci WLAN Wi-Fi jako zdalne urz¹dzenie. Mo¿e byæ ³¹czony
z komputerem obs³uguj¹cym przez acces-pointy, routery itp. Antena Wi-Fi wbudowana

w wyœwietlacz. W zestawie program do obs³ugi wyœwietlacza pod Windows. 
Komputer wymagany tylko w momencie zmiany treœci na wyœwietlaczu.

KRZY¯ RGB25 DWUSTRONNY

KRZY¯ RGB20 JEDNOSTRONNY

KRZY¯ RGB20 DWUSTRONNY

KRZY¯ RGB16 JEDNOSTRONNY

KRZY¯ RGB16 DWUSTRONNY

124 cm

124 cm

100 cm

100 cm

81 cm

81 cm

124 cm

124 cm

100 cm

100 cm

81 cm

81 cm

9 cm

12 cm

9 cm

12 cm

9 cm

12 cm

15 kg

26 kg

12 kg

22 kg

10 kg

18 kg

88W

176W

65W

130W

53W

106W

STELA¯
(prostopad³y monta¿ do œciany)

Stela¿ dedykowany do krzy¿y Full Color RGB25.
Niezbêdny przy krzy¿ach dwustronnych.

Przydatny przy krzy¿ach jednostronnych montowanych prostopadle do œciany.

7030 z³

14 060 z³

5890 z³

11 780 z³

5450 z³

10 890 z³

0 z³

380 z³

200 z³

260 z³
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ZAPRASZAMY
DO KONTAKTU

Z PRZEDSTAWICIELEM FIRMY
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UWAGI:

- Programowanie przed wysy³k¹ – 150,00z³ 
netto 
(standardowy program – nazwa apteki plus 
godziny otwarcia)

- Programowanie zdalne – 300,00z³ netto / 1 h 
pracy z Klientem

-    Podane ceny nie zawieraj¹ kosztów 
     transportu oraz monta¿u 
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