
ALPHA 4200 (RGB) 

DISPLAY  

Afmetingen display h = 121 mm x b = 1524 mm 

Pixels Rijen = 16 x kolommen = 200 

Pitch 7,62 mm 

Aantal regels per scherm 1 of 2 regels 

Aantal karakters per regel 25 (1 regel) / 33 (2 regels) 

Karakterhoogte 114 mm / 53 mm 

Kleur 4096 kleuren 

Intensiteit 1300 nits 

Tekeningen RGB graphics 

Player Ooh!Media Player / AlphaNET / Alpha protocol 

BEHUIZING  

Behuizing Aluminium 

Binnen – of buitenopstelling Binnenopstelling 

Afmetingen behuizing h = 188 mm x b = 1554 mm x d = 81 mm 

Werkingstemperatuur 0°C  - 50°C 

Vochtigheidsgraad 0 % - 95 % niet condenserend 

Front lens Polycarbonaat 

Gewicht 7,7 kg 

Netspanning / Verbruik 100 - 264 VAC / 47 - 63 Hz / 100 watt 

9 

Foto: ALPHA 4120 (RGB) 



ALPHA 4000 (RGB) 

SOFTWARE / GEHEUGEN / COMMUNICATIE 

PC Software (Windows) Ooh!Media + Quick Trigger / AlphaNET 

Communicatie Ethernet (wifi optie) + RS232 en RS485 voor 
AlphaNET 

USB Poort Uitsluitend bij het gebruik van Ooh!Media software 
kunnen bestanden geüpload worden via een USB 
stick 

Geheugen 2 GB Ooh!Media / 80 boodschappen met AlphaNET 

Real-Time Klok voor tijd en datum (RTC) Inclusief 

Montageconstructie Wand- en plafondmontagebeugels zijn inbegrepen 
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Hou iedereen altijd op de hoogte door de belangrijkste informatie te tonen op de Alpha 4000 RGB 

displays. Toon berichten, productiviteitsstatistieken, veiligheids- en toegankelijkheidsinformatie aan 

klanten, bezoekers en medewerkers op de Alpha 4000 RGB displays. Verbeter hierdoor de motivatie van 

de werknemers en verhoog de klanttevredenheid. Stimuleer uw verkoopcijfers en verhoog de veiligheid 

op de werkvloer. 

De Alpha 4000 RGB led displays zijn gebouwd volgens de nieuwste technologische ontwikkeling. Het zijn 

led displays voor binnenopstelling die kristalheldere teksten en tekeningen kunnen tonen in alle kleuren 

op 1 of 2 lijnen. De softwarefuncties "Automode" en "Autocolor" maken het voor iedereen eenvoudig om 

snel visueel aantrekkelijke berichten te creëren die veel impact hebben!  

U kan uw eigen tekeningen en gif animaties maken. Handige automatische functies in de software zijn : 

de dag van de week, de datum, de klok, een instelbare aftelklok en optelklok. 




