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PERSBERICHT
Zwinderen, 11 maart 2015
Betreft: officiële meting helderheid QledX grote LED schermen

Bijgaand een persbericht en algemene info.
De foto’s en afbeeldingen mogen rechtenvrij gebruikt worden voor publicatie.
Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met ondergetekende.
Met vriendelijke groet,

AVC Support
Edward Petrovics

Zwinderen, 11 maart 2015

Ongekende helderheid QledX ledschermen
De fabrikant van QledX leddisplay in Shenzhen (China) heeft onlangs een officiële meting verricht
naar de nieuwe generatie ledschermen. Met de QledX Professional serie P10 DIP+ is een ongekende
helderheid gerealiseerd van 12.266 Nits ofwel cd/m2.
Een computer beeldscherm heeft een helderheid van ongeveer 250 Nits. Een flatscreen televisie heeft
gemiddeld 400 Nits. Verreweg de meeste leddisplay fabrikanten die grote ledschermen voor buiten gebruik
produceren , weten een helderheid van 2000 tot 8000 Nits te realiseren. Met ruim 12.000 Nits is QledX
dus koploper in helderheid. Dankzij deze helderheid is het mogelijk om ook bij zonnig weer, als de zon vol
op het grote scherm schijnt, toch een kraakhelder beeld te realiseren. Ledschermen met 2000 tot 8000 Nits
in buitenopstelling hebben een flets beeld in vol zonlicht.
De helderheid van beamers wordt meestal uitgedrukt in ‘ansilumen’ en van beeldschermen in ‘Nits’.
Eén Nits komt overeen met één Candela per vierkante meter (cd/m2), gemeten op afstand van 1 meter
van de lichtbron. De meting moet nauwkeurig volgens opgestelde richtlijnen gebeuren. QledX heeft
gebruik gemaakt van een geijkte Everfine BM-7 luminance colorimeter. Het behaalde resultaat van ruim
12.000 Nits is ongekend. Ondanks de hoge helderheid blijft de kleurechtheid en contrastwaarde goed.
De QledX ledschermen worden voor Europa exclusief geïmporteerd door AVC Support uit Zwinderen.
Ook de distributie verzorgd AVC Support.
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AVC Support algemeen
AVC Support is opgericht in 1984 en begonnen vanuit Noordwijk (ZH). Het bedrijf is gespecialiseerd in
audiovisuele presentatie en communicatie apparatuur. Verhuur en verkoop van professionele beeld
en geluid gebeurd nu vanuit de vestiging in Zwinderen. De klanten zijn te vinden onder overheid,
gemeente, instellingen, bedrijfsleven, verenigingen en particulieren door heel Nederland.

Wilt u meer informatie:
over QledX Nederland: www.qledx.nl
Over QledX: www.qledx.com
Over AVC Support: www.avcsupport.nl
U kunt ook contact opnemen met: Edward Petrovics, 0651108032
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