
ALPHA W8 64R x 128K (RGB) 

DISPLAY  

Afmetingen display h = 500 mm x b = 1000 mm 

Pixels Rijen = 64 x kolommen = 128 

Pitch 7,8 mm 

Aantal regels per scherm 2, 3, 4, 5, 6, 7 of 8 regels 

Aantal karakters per regel 8 (2 regels) / 16 (4 regels) / 16 (5 regels) / 22 (8 regels) 

Karakterhoogte 249 mm / 117 mm / 78 mm / 54 mm 

Kleur 256.000 kleuren 

Intensiteit 5500 nits 

Tekeningen RGB graphics 

Player Ooh!Media Player / AlphaNET / Alpha protocol 

BEHUIZING  

Behuizing Aluminium 

Binnen – of buitenopstelling Binnenopstelling  en raamopstelling 

Afmetingen behuizing h = 520 mm x b = 1011 mm x d = 96 mm 

Werkingstemperatuur 0°C - 50°C 

Vochtigheidsgraad 0 % - 95 % niet condenserend 

Front lens Geen 

Gewicht 17,7 kg 

Netspanning / Verbruik Europlug kabel / 120 - 240VAC / 50 - 60Hz / 440 watt 
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SOFTWARE / GEHEUGEN / COMMUNICATIE 

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

Communicatie Ethernet (wifi optie) 

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 

Daylight bvba sinds 1991 

Brusselsesteenweg 715 

B-9050 GENTBRUGGE - BELGIE  

Tel +32 9 230 54 00 

Fax +32 9 230 96 19 

Email algemeen: info@daylight.be 

BTW BE 0443.834.881 

RPR Gent 0443.834.881 

REG.NR. 06.26.1.1  

Email verkoop: sales@daylight.be 

Email verhuur: sales@daylight.be 

Email support: support@daylight.be 

www.andon.be 

www.daylight.be 

www.daylight.nl 

www.led.be 

www.led.nl 

www.industrial-display.be  
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ALPHA W SERIE (RGB) 

Drukfouten, fouten en technische wijzigingen voorbehouden.  

Copyright © 2017 Daylight Alle Rechten Voorbehouden. Revisie 26. 

De Alpha W Serie full color displays zijn perfect leesbaar in het volle zonlicht. De super 

heldere LED modules met een lichtintensiteit van 5500 nits zorgen voor opvallende 

berichten die de aandacht trekken. 

De Alpha W Serie heeft een fijne resolutie en een hoge lichtintensiteit die de aandacht 

trekt wanneer de led display achter het raam wordt opgehangen. Ook in magazijnen en 

winkels met lichtkoepels of grote ramen zorgt de hoge lichtintensiteit voor een opvallend 

resultaat. De Alpha W Serie displays kunnen ook gebruikt worden als reclamemedium om 

winkelende klanten naar een specifieke gang te leiden en daar bepaalde producten te 

promoten.  

Indien de W-Serie led display niet met het netwerk verbonden is, kan je de teksten en 

beelden updaten via een USB-geheugenstick. Dit is super handig.  




