NO AR

Display NO AR

UM NOVO BRILHO PARA SEU ESTÚDIO!
Os painéis de estúdio, chamados de ON AIR ou NO AR, é a forma mais fácil de evitar interrupções nas
locuções do estúdio ou ruídos externos. São utilizadas em primeiro lugar para sinalizar o status em que o
estúdio está: se está em locução ou não. Ideal e imprescindíveis para rádios ou estúdios de TV.
Estes painéis de advertência oferecem o máximo de atenção e visibilidade em uma caixa atraente, com
letras vermelhas brilhantes.
Cada luz utiliza a tecnologia de iluminação LED.
Alta intensidade dos LED's internos proporcionam a visibilidade ideal em qualquer condição de luz
ambiente. O texto de aviso NO AR é impresso em acrílico transparente. Com 2 suportes inclusos, o painel
NO AR é facilmente instalado em qualquer local, sendo necessário apenas decidir em qual local cará e
colocar o suporte mais apropriado.

35 3473.3700
vendas@teletronix.com.br
www.teletronix.com.br

NO AR - Display NO AR
Tensão de Alimentação AC
90 a 240 VAC
Consumo em 220 VAC
7,5 Watts
Consumo em 127 VAC
6,5 Watts
Material da Caixa
Chapas de ferro de 1mm de espessura
Pintura
Eletrostática a pó
Display
Acrílico de 2mm de espessura
Dimensões (A x L x P) mm
100 x 321 x 56,30
Montagem
Lateral direita na porta, lateral esquerda na porta,
preso na parede com parafusos e através de caixa
de passagem como lustre.
Peso
1,2 kg

Estúdio com display No Ar
acima da porta

Detalhe para display No Ar
acima da porta

Suporte do display
para bancada

As especicações estão sujeitas a alterações. Para uma lista completa das especicações atualizadas visite sempre o nosso site: www.teletronix.com.br
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