
Video Allsport 4000
Arenasystem för sporthallar, hockeyarenor etc

Enkel styrning!
Videoskärmen kontrolleras enkelt 
med Microbus styrprogram på 
medföljande laptop-PC.  Programmet 
är på svenska.

Filmklippsvisning!
Systemet gör det enkelt att lägga in 
egna filmer. Till exempel reklamfilmer 
för pauserna eller hånande klipp när 
hemmalaget gör mål.

Hög kvalitet!
Högt ställda kvalitetskrav medför lång 
livslängd och problemfritt användade 
under många år.

Mångfunktionell!
Styrprogrammet har stöd för alla 
de vanligaste sporterna och gör det 
lätt att blanda resultatinformation 
med övriga resultat eller annan 
information.
Programmet sparar även 
matchprotokollet för varje match.

Reklam
Resultatskärm

Publikmeddelande
Spelarinformation

Målfilmer!
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Systemet levereras med bärbar PC med förinstallerat 
styrprogram och vanliga filmklipp. Programmet är enkelt 
att använda och går att omkonfigurera enligt egna 
preferenser.

Programmet är skapat utifrån tanken att 
programmet ska fylla flera funktioner 
men fortfarande vara enkelt 
för användaren att styra i 
realtid.

Displaymodulerna är väl beprövade av Microbus som har lång 
erfarenhet LED-displayer och sporttavlor.

Komponenterna är utvalda efter hög kvalitet och panelerna 
är utrustade med snabbkopplingar för snabb och smidig 
riggning. 

Systemet levereras med ett signalhorn för 
sportarenor. Systemet kan även kompletteras med 
ljudanläggning för uppspelning av inlagd musik och 
händelseljud. Med ljudfunktionen aktiverad omvandlas 
displaysystemet till ett komplett sportarenasystem 
som kan styras från samma punkt.

Följande sporter medföljer som standard:

Visualiseringen och displayerna går att 
kundanpassa. Vid ett senare behov av 
andra sporter eller regeländringar går det att 
uppgradera via internet.

Nima Maskin AB
Bygelgatan 6
330 27 HESTRA

Tel:  070 - 33 58 80
Fax: 070 - 411 32 32

info@nimamaskin.se 
www.nimamaskin.se

Microbus
Hantverkaregatan 8
232 34 Arlöv

Tel: 040 - 53 96 80
Fax: 040 - 53 96 81

info@microbusgroup.se
www.microbusgroup.se

Återförsäljare: Tillverkare:

• Ishockey • Juniorhockey • Bandy 
• Innebandy • Fotboll • Futsal • Handboll 
• Tennis • Badminton • Basket 
• Volleyboll • Amerikansk fotbollS
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Video Allsport 4001
Grafik:   Full video RGB
Mått:   3072x1280mm
Pitch:  P16
Yta:   3,93 m2

Serviceåtkomst:  Framsida

Video Allsport 4004
Grafik:   Full video RGB
Mått:   4st  3072x1280mm
Pitch:  P16
Yta:   15,73 m2

Serviceåtkomst:  Framsida

Displaysystemen går självklart att få till 
valfritt format,  pitch, storlek och antal sidor.


