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Fakta
En af de mest effektive måder at fange   

menneskers opmærksomhed på, er ved at 

præsentere dem for et visuelt virkemiddel. Lad 

familien samles om InfoTavlen, og udforske 

verden!  

Din varme hånd producerer lys og viser dig 

for eksempel placeringen på kortet – en ny og   

anderledes måde at formidle på. Du bestem-

mer antallet af varmesensorerer på din tavle!

Vil du vise, hvor de forskellige organer sidder 

i kroppen?  Hvor er styrbord og bagbord på et 

skib? Hvordan du finder rundt på museet? Eller 

hvilke seværdigheder I har i kommunen? 

FAKTA OM INFOTAVLE

VIGTIG VIDEN!
Minimal vedligeholdelse  og driftsomkostninger

Nem og hurtig montering

Ingen elektriske installationer – brugeren skaber selv strømmen ved 

hjælp af kropsvarme

Ideel til børn fra 3 år

Kræver ikke faldunderlag

Brugervenlig interaktiv betjening

Teknologi kan indbygges i kulisser og eksisterende konstruktioner

Valgfrit grafisk design af tavlen og dimensioner

Kan placeres både indenfor og udenfor i skyggen

BONUS INFORMATION
Med udgangspunkt i jeres formidlingsbehov udvikler vi en løsning, 
som styrker og højner formidlingen og underholdningsværdien. 
Vi har professionel grafiker, som kan hjælpe med det allerbedste 
design. Hvis du ønsker lydformidling, så kig på vores StoryTeller og
AudioBænk.
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PRODUKTINFORMATIONER

MATERIALE
LDPE-plast, LED-lys, varmesensorer med 
generator

MONTAGE
Plant, stabilt og skruefast underlag eller 
montering på stolper. Må ikke placeres i 
direkte sollys

DESIGN
Grafisk design af InfoTavlen leveres af 
kunden

GODKENDELSE
ISO 9001:2008

GARANTI 
2 års fuld producentgaranti. Skader 
forårsaget af forkert brug eller hærværk 
dækkes ikke af garantien. Vi tilbyder 
gratis reservedele inden for garantipe-
rioden, men kun hvis produktet havde 
korrekt vedligeholdelse i henhold 
vedligeholdelsesvejledning

VÆGT
Standard vejer 10 kg.

MÅL
Standard: 73 x 2 x 102 cm.
Kan designes i op til 200 x 300 cm.

ENERGIKILDE
Kropsvarme

TEKNOLOGI
Varmesensorer

VEJRBESTANDIGHED
Må ikke placeres i direkte sollys
Placering i kystnære områder kan 
reducere levetiden af produktet

OUTPUT
LED-lys

IDEEL ALDERSGRUPPE
Fra 3 år

Giv publikum endnu 
større oplevelser!

TEKNISKE DATA


