
DS PRO INSTALLATIONSBOKSE
KOMPLET INSTALLATION MED STORT
UDVALG AF TILSLUTNINGSMODULER

PRODUKT  
DATA
DS PRO INSTALLATIONSBOKS

DS-DISPLAY A/S | SKELMARKSVEJ 6 | 2605 BRØNDBY | WWW.DS-DISPLAY.DK | TELEFON 36 720 720 | FAX 36 720 722 

Professionelle, nemme og økonomiske løsninger til AV-installationer så som 
interaktive tavler, projektorer og skærme - ideelle til virksomheder, skoler
og hjemmebiografer. Løsningerne er udviklet til installationer, der kræver

fleksibilitet, alsidighed og mange tilslutningsmuligheder. Leveres komplet
med underlag, frontramme, moduler og kabler - lige til at montere.
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SPECIFIKATIONER VGA / HDMI / kabelpakke VGA / USB / HDMI / kabelpakke

Varenummer inkl. 5 m kabelpakke 282515 282525

Varenummer inkl. 10 m kabelpakke 282520 282530

Materiale / farve Plast / Mathvid Plast / Mathvid

Medfølgende moduler 1 x VGA + 3.5 mm
1 x HDMI

1 x VGA + 3.5 mm
1 x USB-b
1 x HDMI
2 x Blank

Medfølgende kabler VGA kabel, 3.5 minijack lydkabel, 
2-phono lydkabel, HDMI han - han

VGA kabel, 3.5 minijack lydkabel, 
2-phono lydkabel, HDMI han - han,
USB 2.0 booster, USB A han - B han, 

Boks dimensioner (B x H x D) 86 x 86 x 53 mm 146 x 86 x 53 mm

Garanti - indlevering 2 år 2 år

NEMT OG FLEKSIBELT
Med utallige kombinationsmuligheder til rådighed kan du få præcis den konfiguration, der matcher dit behov bedst. 
Systemet er så simpelt, at selv en uerfaren tekniker kan installere det. Med Phoenix stik er der ingen behov for lodning. 
Montér modulerne og tilslut kablerne, der allerede ved levering er klargjorte til hurtig montering. Modulerne er udskiftelige, 
så hvis du på et senere tidspunkt får brug for en anden tilslutning, er det blot at købe det nye modul, og skifte det med et 
af de eksisterende. Fleksibelt, nemt og professionelt! 

YDERLIGERE INFORMATION
Kontakt DS-DISPLAY A/S for yderligere information og oplysning om nærmeste forhandler.

Alle moduler har ”Phoenix stik” for hurtig
montering og kabler tilpasses nemt i længden. 
Moduler ”klikkes” på plads i installationsboksen.

Løsningerne kan ændres og udbygges med 
ekstra moduler efter behov.

Kabelpakke består af diverse kabler på
henholdsvis 5 eller 10 meter. Alle kabler er 
klargjort til lynhurtig montering.
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