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Przyszłość prezentacji wizualnej już dziś!

Oferujemy ekscytującą gamę rozwiązań cyfrowych, 
aby sprostać wszystkim zastosowaniom, zarówno 
wewnątrz jak i na zewnątrz.

Dzięki najnowszym, zaawansowanym technologiom 
możemy pomóc Ci stać się wyznacznikiem trendów 
w Twoim sektorze. Możesz wyróżniać się spośród 
innych, za pomocą wspaniałego efektu wizualnego, 
który zapewnią rozwiązania Digital Signage.

Twoja satysfakcja jest dla nas priorytetem. Z ponad 
20-letnim doświadczeniem w prezentacji wizualnej, 
jesteśmy liderem na rynku europejskim. Zajmujemy 
się kompleksową opieką Twojego projektu, oferujący 
unikalne rozwiązania. Skontaktuj się z nami, aby 
zobaczyć różnicę dotyczącą produktów serii Digital 
Signage.

Zespół Jansen Display







Wspaniały efekt wizualny, zapewniony dzięki prezentacji 
zdjęć, animacji czy filmów. Reaguj szybko i przedstawiaj  
to, czego chcą Twoi Klienci!

• elegancki design

• łatwe w obsłudze

• zamykane na klucz

• zarządzanie treścią przez USB lub WiFi

• różne wymiary

• opcjonalnie wysoka wartość jasności ekranu lub 
powłoka antyrefleksyjna 

POTYKACZE DIGITAL 

dotyczy wszystkich produktów Digital Signage







TOTEMY 
DIGITAL 
Totemy Digital w różnych rozmiarach zapewnią 
wyróżniającą się prezentację. Wąskie, dwustronne, 
dotykowe lub trwałe rozwiązania do użytku na zewnątrz. 
Gotowe do pracy w trybie 24/7- 365 dni w roku.

• trwałe

• zarządzanie treścią przez USB lub WiFi

• indywidualne rozwiązania na zamówienie



vybavení recepce  
je nesmírně důležité. 
Tady je prostor pro 

prezentaci  
klientům.

to proto  
jsou recepční 

většinou pěkné  
holky



DIGITAL SIGNAGE
AC CHARGING
TOTEM
Pozwól Twoim Klientom na ładowanie samochodów 
elektrycznych, a także przedstaw swoją reklamę na 
profesjonalnym ekranie.

• showroomy 

• stacje paliw

• galerie handlowe

• hotele, parkingi



SLIM DIGITAL
TOTEM
Totem Slim świetnie dopasowuje się do małych 
powierzchni, a dzięki dużemu ekranowi z łatwością 
przyciągnie uwagę Klientów. 

• łatwa obsługa

• dostępna opcja dotykowa lub inne  
wyjątkowe rozwiązania







DWUSTRONNY 
TOTEM DIGITAL

Idealne rozwiązanie do dużych, otwartych 
powierzchni, aby przciągnąć uwagę odbiorców.

• wystawy

• przestrzenie publiczne

• szkoły, galerie handlowe





TOTEM DIGITAL DO 
UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ 
Wysokiej jakości totem Digital Signage gotowy  
do pracy w każdych warunkach 24/7- 365 dni w roku.

• trwały

• zdalne zarządzanie treścią

• polecany do stosowania z ekranami  
o wysokiej jasności 







• najnowocześn
iejszy

 

design

• zdalne zarządzanie 

treścią

• dostępne indywidualne 

rozwiązania na 

zamówienie 





Chcesz, aby Twój ekran był 
ochroniony lub szukasz nowego 

rozwiązania cyfrowego? 

• trwały

• łatwe oraz szybkie 
zarządzanie treścią

• nowoczesny 
design

PANEL NAŚCIENNY 
DIGITAL 





ZAWIESZANY PANEL 
NAŚCIENNY DIGITAL 
Promuj bezpośrednio z witryn sklepowych oraz spraw, aby Twoje 
oferty były widoczne i nie pozwalały przejść obojętnie.

• elegancki wygląd

• łatwy montaż

• polecany do ekranów o wysokiej jasności lub  
z powłoką antyrefleksyjną



ODKRYJ WIĘCEJ I POCZUJ 
RÓŻNICĘ



Użytkowanie na zewnątrz, odporny  
na warunki atmosferyczne 

Wejście elektryczne 

Zarządzanie treścią przez USB lub WIFI



Jansen Display Polska sp. z o.o.
ul. Aleksandra Kotsisa 4

03-307 Warszawa

Polska

Tel.: 22 852 01 50

info@jansen-display.pl

wiecej szczegółów na stronie www.jansen-display.com
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