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Profesionální tým jako vaše silná záloha.
Navrhneme vysoce efektivní řešení.

Předprodejní servis

Poprodejní servis

Poskytujeme na řadu produktů 3letou záruku a technickou podporu.
Technická podpora.
Před dodáním otestujeme obrazovku a naučíme vás ji ovládat.
Ovládací software v češtině zdarma.

Vysvětlivky:

P=picture - Číslo za P udává rozteč středu diod
v zobrazovacím panelu.
Tato hodnota určuje kvalitu obrazu



Vnitřní mobilní obrazovky

Venkovní mobilní obrazovky

Vnitřní pevné instalace

Taxi střešní reklama

Obrazovky s magnetickým uchycením

Obrazovky s předním přístupem

Venkovní pevné instalace

Oboustranné kulaté led obrazovky

Led mantinely pro sportoviště

Transparentní led obrazovky

Kříže pro lékárny

Led postery a kiosky

Flexibilní led obrazovky 

3D hologramy

Led světelné boxy

www.ledprofes.cz



Venkovní pevné instalace

SMD

P4 P5 P6 P8 P10

Certifikáty

Vlastnosti

Vysoká svítivost

Používáme speciální úsporné čipy pro řízení.
Proti předchozím typům je úspora energie větší než 30%.

Viditelný za denního světla.

Úspora energie

Odolný SMD čip s jasem (5500 - 7000 nit) pro různé příležitosti.

Vysoká čitelnost a kontrast

Anti - UV Moduly
Antioxidační rám modulu s anti-UV materiálem pro ochranu před
vysokými teplotami a ultrafialovým zářením.

IP65 ochrana před povětrnostními vlivy   
Speciální těsnění zabraňující vniknutí vody a prachu.

Životnost
Více než 100 000 hod.

Multi - Kontrol systém

www.ledprofes.cz

Systém podporujte dálkové ovládání připojením k WiFi s pomocí aplikace pro
Android, iOS nebo PC lze obrazovku snadno ovládat. Podpora více formátů médií.
Obrazovku lze připojit do Cloudu a ovládat ji odkudkoli na světě.

Synchronní nebo asynchronní systém řízení.

IP65

Vysoce kvalitní čipy pro super jasný obraz a vysoký kontrast.



Vnitřní pevné instalace

SMD

P3 P5 P6

Certifikáty

P4P2.5P1,8

www.ledprofes.cz

Vlastnosti

Vysoké rozlišení

Vysoce kvalitní čipy pro super jasný obraz a vysoký kontrast.
Vysoká stejnost barev a kontrast 

Malá fyzická rozteč. Jas (1500 - 2500 nits). Vysoké rozlišení a ostré barvy 
vytvářejí živý obraz. Velmi lehce lze dosáhnout 4K rozlišení.

Vysoká obnovovací frekvence
Obnovovací frekvence 1920 Hz a konstantní proud
zajišťují stabilní přehrávání. V případě potřeby je možné použít rychlejší čipy.

Životnost
Více než 100 000 hod. 

Hliníkové nebo ocelové tělo 
Tenký a lehký design těla skříně s nejnovějšími zámky pro pohodlné spojení.

Multi - Kontrol systém

Systém podporujte dálkové ovládání připojením k WiFi s pomocí aplikace pro
Android, iOS nebo PC lze obrazovku snadno ovládat. Podpora více formátů médií.
Obrazovku lze připojit do Cloudu a ovládat ji odkudkoli na světě.

Synchronní nebo asynchronní systém řízení.



Venkovní mobilní obrazovky

Vlastnosti

Vysoká svítivost

Úspora energie

Vysoká čitelnost a kontrast

Anti - UV Moduly

IP65 ochrana před povětrnostními vlivy   

Životnost
Více než 100 000 hod.

www.ledprofes.cz

SMD

P3 P5 P6

Certifikáty

P4P3.91P2.5

IP65

Hliníkové tělo 

Viditelný za denního světla.
Odolný SMD čip s jasem (5500 - 7000 nit) pro různé příležitosti.

Tenký a lehký design těla skříně s nejnovějšími zámky pro pohodlné spojení.

Používáme speciální úsporné čipy pro řízení.
Proti předchozím typům je úspora energie větší než 30%.

Multi - Kontrol systém

Systém podporujte dálkové ovládání připojením k WiFi s pomocí aplikace pro
Android, iOS nebo PC lze obrazovku snadno ovládat. Podpora více formátů médií.
Obrazovku lze připojit do Cloudu a ovládat ji odkudkoli na světě.

Synchronní nebo asynchronní systém řízení.

Vysoce kvalitní čipy pro super jasný obraz a vysoký kontrast.

Antioxidační rám modulu s anti-UV materiálem pro ochranu před
vysokými teplotami a ultrafialovým zářením.

Speciální těsnění zabraňující vniknutí vody a prachu.



Vnitřní mobilní obrazovky

SMD

P3 P5 P6

Certifikáty

P4P2.5P1,8

Vlastnosti

Vysoká obnovovací frekvence

Životnost
Více než 100 000 hod.

Hliníkové tělo 

www.ledprofes.cz

Vysoké rozlišení

Obnovovací frekvence 1920 Hz a konstantní proud 
zajišťují stabilní přehrávání. V případě potřeby je možné použít rychlejší čipy.

Malá fyzická rozteč. Jas (1500 - 2500 nits). Vysoké rozlišení a ostré barvy 
vytvářejí živý obraz. Velmi lehce lze dosáhnout 4K rozlišení.

Tenký a lehký design těla skříně s nejnovějšími zámky pro pohodlné spojení.

Vysoká stejnost barev a kontrast 
Vysoce kvalitní čipy pro super jasný obraz a vysoký kontrast.

Multi - Kontrol systém

Systém podporujte dálkové ovládání připojením k WiFi s pomocí aplikace pro
Android, iOS nebo PC lze obrazovku snadno ovládat. Podpora více formátů médií.
Obrazovku lze připojit do Cloudu a ovládat ji odkudkoli na světě.

Synchronní nebo asynchronní systém řízení.



Vnitřní magnetické obrazovky

SMD

P3 P5

Certifikáty

P4

Vlastnosti

Vysoké rozlišení

Vysoká obnovovací frekvence

Životnost
Více než 100 000 hod.

Magnetické upevnění
Magnetické upevnění pro snadné otvírání nebo udržbu z přední strany.

www.ledprofes.cz

Obnovovací frekvence 1920 Hz a konstantní proud 
zajišťují stabilní přehrávání. V případě potřeby je možné použít rychlejší čipy.

Malá fyzická rozteč. Jas (1500 - 2500 nits). Vysoké rozlišení a ostré barvy 
vytvářejí živý obraz. Velmi lehce lze dosáhnout 4K rozlišení.

Vysoká stejnost barev a kontrast 
Vysoce kvalitní čipy pro super jasný obraz a vysoký kontrast.

Multi - Kontrol systém

Systém podporujte dálkové ovládání připojením k WiFi s pomocí aplikace pro
Android, iOS nebo PC lze obrazovku snadno ovládat. Podpora více formátů médií.
Obrazovku lze připojit do Cloudu a ovládat ji odkudkoli na světě.

Synchronní nebo asynchronní systém řízení.



Vnitřní a vnější obrazovky pro montáž na stěnu

SMD

P3 P5 P6

Certifikáty

P4P2.5P1,8

Vlastnosti

Vysoká svítivost

Úspora energie

Anti - UV Moduly

IP65  ochrana před povětrnostními vlivy   

Životnost
Více než 100 000 hod.

Snadná údržba
Snadné otevírání a zavírání, pohodlná údržba.

www.ledprofes.cz

IP65

Používáme speciální úsporné čipy pro řízení.
Proti předchozím typům je úspora energie větší než 30%.

Vysoká stejnost barev a kontrast 
Vysoce kvalitní čipy pro super jasný obraz a vysoký kontrast.

Antioxidační rám modulu s anti-UV materiálem pro ochranu před
vysokými teplotami a ultrafialovým zářením.

Speciální těsnění zabraňující vniknutí vody a prachu.

Viditelný za denního světla.
Odolný SMD čip s jasem (5500 - 7000 nit) pro různé příležitosti.

Multi - Kontrol systém

Systém podporujte dálkové ovládání připojením k WiFi s pomocí aplikace pro
Android, iOS nebo PC lze obrazovku snadno ovládat. Podpora více formátů médií.
Obrazovku lze připojit do Cloudu a ovládat ji odkudkoli na světě.

Synchronní nebo asynchronní systém řízení.



Reklama pro střechy aut

SMD

P3 P5 P6

Certifikáty

P4P2.5P1,8

IP65

Vlastnosti

Vysoká svítivost

Můžeme zajistit střešní nosič pro instalaci podle vašich potřeb.
Snadná instalace

Anti - UV Moduly

IP65  ochrana před povětrnostními vlivy   

Životnost
Více než 100 000 hod. 

Oboustranná LED obrazovka
Může přehrávat různý obsah.

Světelný senzor
Automaticky upravuje jas obrazovky podle intenzity světla a
zabraňuje oslnění v noci.

www.ledprofes.cz

Viditelný za denního světla.
Odolný SMD čip s jasem (5500 - 7000 nit) pro různé příležitosti.

Antioxidační rám modulu s anti-UV materiálem pro ochranu před
vysokými teplotami a ultrafialovým zářením.

Vysoká stejnost barev a kontrast 
Vysoce kvalitní čipy pro super jasný obraz a vysoký kontrast.

Speciální těsnění zabraňující vniknutí vody a prachu.



Oboustraná kulatá led obrazovka

Vlastnosti

Vysoká svítivost

Použití pro kavárny, bary, obchody, atd.
Led výstrče

Vysoká čitelnost a kontrast
Vysoce kvalitní led čip pro super jasný displej a vysoký kontrast.

Anti - UV Moduly

IP65 ochrana před povětrnostními vlivy   

Životnost
Více než 100 000 hod.

Oboustranná LED obrazovka
Může přehrávat různý obsah.

Světelný senzor

SMD

P3 P5 P6

Certifikáty

P4P2.5P1,8

IP65

Dálkové ovládání
Orazovku lze připojit přes Wifi či LAN do sítě
a ovládat aplikací pro Android, iOS nebo přes PC.

www.ledprofes.cz

Viditelný za denního světla.
Odolný SMD čip s jasem (5500 - 7000 nit) pro různé příležitosti.

Automaticky upravuje jas obrazovky podle intenzity světla a
zabraňuje oslnění v noci.

Antioxidační rám modulu s anti-UV materiálem pro ochranu před
vysokými teplotami a ultrafialovým zářením.

Speciální těsnění zabraňující vniknutí vody a prachu.



LED mantinely pro sportoviště

SMD

P8 P10

Certifikáty

www.ledprofes.cz

Vlastnosti

Nastavitelný úhel konstrukce

Více ochrany - obsahuje měkký silikon kolem čipů a v horní části skříně.

Nastavení úhlu podle potřeby.

Odolný proti nárazům

Nastavitelný sloupek pro podepření skříně.

Vysoká čitelnost a kontrast
Vysoce kvalitní led čip pro super jasný displej a vysoký kontrast

Anti - UV Moduly
Antioxidační rám modulu s anti-UV materiálem pro ochranu před
 vysokými  teplotami a ultrafialovým  zářením

IP65  ochrana před povětrnostními vlivy   
Speciální těsnění zabraňuje vniknutí vody a prachu 

Životnost
Více než 100 000 hod 

Hliníkové tělo

Kontrolní systémy
Synchronní systém v reálném čase nebo asynchronní systém na přání.

IP65

Tenký a lehký design těla skříně s nejnovějšími zámky pro pohodlné spojení.



Transparentní obrazovky vnitřní-vnější

www.ledprofes.cz

Vlastnosti

Vysoká průhlednost
65% - 70% průhlednost.    Pro zobrazení reklamy nebo produktů 

Zvláštní vzhled a funkce
Zvláštní a módní vzhled ve srovnání s normální led obrazovkou, pomáhá upoutat oči zákazníků

Životnost
Více než 100 000 hod.

Hliníkové tělo 
Tenký a lehký design těla skříně, s nejnovějšímy zámky pro pohodlné spojení

Vysoká obnovovací frekvence

Tělo skříně z hliníkové slitiny, štíhlé a lehké. Snadná instalace

SMD

P3 P5 P6

Certifikáty

P4P2.5P1,8

IP65

Vnitřní nebo vnější provedení

Obnovovací frekvence 1920 Hz a konstantní proud 
zajišťují stabilní přehrávání. V případě potřeby je možné použít rychlejší čipy.

Multi - Kontrol systém

Systém podporujte dálkové ovládání připojením k WiFi s pomocí aplikace pro
Android, iOS nebo PC lze obrazovku snadno ovládat. Podpora více formátů médií.
Obrazovku lze připojit do Cloudu a ovládat ji odkudkoli na světě.

Synchronní nebo asynchronní systém řízení.



Kříže pro lékárny

Vlastnosti

Super jas
Jas více než 6000nits.  Oboustranný displej snadno upoutá pozornost veřejnosti.

Zvláštní vzhled a funkce
Speciální vzhled ve srovnání s normální led obrazovkou.
Pomáhá upoutat oči zákazníků

Životnost
Více než 100 000 hod. 

Vysoký rozsah zobrazení
Je schopen zobrazit aktuální teplotu, vlhkost, čas, datum a text v různých jazycích.
Může zobrazovat informace se v předem nastaveném čase.

SMD

Certifikáty

www.ledprofes.cz

P8

IP65

Multi - Kontrol systém

Systém podporujte dálkové ovládání připojením k WiFi s pomocí aplikace pro
Android, iOS nebo PC lze obrazovku snadno ovládat. Podpora více formátů médií.
Obrazovku lze připojit do Cloudu a ovládat ji odkudkoli na světě.

Synchronní nebo asynchronní systém řízení.

IP65 ochrana před povětrnostními vlivy   
Speciální těsnění zabraňující vniknutí vody a prachu.



Led postery a kiosky

www.ledprofes.cz

SMD

P3 P5 P6

Certifikáty

P4P2.5P1,8

Vlastnosti

Vysoké rozlišení

Podle požadavků lze vytvořit různé varianty velikostí a hustoty diod.
Varianty pro různá použití

Vestavěná skříňka na multimediální přehrávač
Vestavěný dekodér je vhodný pro přehrávání obrázků, textu a videa.

Životnost
Více než 100 000 hod.

Asynchronní systém s více metodami řízení

Chytrý design
Nízká hmotnost. Snadno přemístitelné.

Malá fyzická rozteč. Jas (1500 - 2500 nits). Vysoké rozlišení a ostré barvy 
vytvářejí živý obraz. Velmi lehce lze dosáhnout 4K rozlišení.

Systém podporujte dálkové ovládání připojením k WiFi s pomocí aplikace pro
Android, iOS nebo PC lze obrazovku snadno ovládat. Podpora více formátů médií.
Obrazovku lze připojit do Cloudu a ovládat ji odkudkoli na světě.



Led flexibilní obrazovky

SMD

P3 P5

Certifikáty

P4P2.5

IP65

Vlastnosti

Vysoké rozlišení

Životnost
Více než 100 000 hod 

Vyrobeno na ohebném podkladu

www.ledprofes.cz

Malá fyzická rozteč. Jas (1500 - 2500 nits). Vysoké rozlišení a ostré barvy 
vytvářejí živý obraz. Velmi lehce lze dosáhnout 4K rozlišení.

Zaoblené či kulaté obrazovky vhodné např. pro obklady sloupů a pod. Při použití 
speciálních modulů lze vytvořit kouli. Je možné vyrobit i ostrý rádius.

Multi - Kontrol systém

Systém podporujte dálkové ovládání připojením k WiFi s pomocí aplikace pro
Android, iOS nebo PC lze obrazovku snadno ovládat. Podpora více formátů médií.
Obrazovku lze připojit do Cloudu a ovládat ji odkudkoli na světě.

Synchronní nebo asynchronní systém řízení.



Led běžící texty

DIP

P10

Certifikáty

IP65

www.ledprofes.cz

Vlastnosti

Super jas
Jas více než 6000nits. Viditelný i za přímého slunečního světla.
Displej snadno upoutá pozornost zákazníků.

Životnost
Více než 100 000 hod. 

Multi - Kontrol systém

Systém podporujte dálkové ovládání připojením k WiFi s pomocí aplikace pro
Android, iOS nebo PC lze obrazovku snadno ovládat. Podpora více formátů médií.
Obrazovku lze připojit do Cloudu a ovládat ji odkudkoli na světě.

Synchronní nebo asynchronní systém řízení.

IP65 ochrana před povětrnostními vlivy   
Speciální těsnění zabraňující vniknutí vody a prachu.

Vysoký rozsah zobrazení
Je schopen zobrazit aktuální teplotu, vlhkost, čas, datum a text v různých jazycích.
Může zobrazovat informace se v předem nastaveném čase. 

Barva
Červená - Bílá - nebo plnobarevná.

Příplatkové příslušenství
Světelný senzor - automaticky upravuje jas obrazovky podle intenzity světla a zabraňuje oslnění v noci.
Senzor vhkosti - zobrazí aktualní vhkost
Teplotní senzor -zobrazí aktualní teplotu
Senzor kvality ovzduší. 



3D hologramy

www.ledprofes.cz

SMD

Certifikáty

Vlastnosti

Vysoký jas 

Pro zap/vyp ovládání programů. Dosah deset metrů.
Dálkové ovládání

Životnost
Více než 100 000 hod. 

Snadná instalace

Vysoce kvalitní čipy. Jas 6000 nits. Vysoké rozlišení a ostré barvy 
vytvářejí živý obraz v prostoru.

Snadná instalace bez jakehokoli dalšího příslušenství.

Snadné programování

Podporuje: video, obrázky, ash, texty a další



Světelné boxy

Vlastnosti

Vysoký jas 

Boxy ze speciálních hliníkových profilů mají vodě odolné provedení.
Hliníková konstrukce

Záruka
2 roky a na speciální produkty poskytujeme prodlouženou záruku.

Snadná instalace

Pro kvalitní osvětlení jsou použity vodotěsné moduly s vysokou svítivostí
a vodotěsné značkové transformátory nebo speciální čipy 230 V.

www.ledprofes.cz



www.ledprofes.cz

info@ledprofes.cz

tel: +420 800888952

Váš dodavatel reklamy
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