
HOLO PIRAMIS 
elegáns    mobilis    valósághű

A HOLO PIRAMIS holografikus 
hatású 3D animáció 
és valós tárgy együttes 
megjelenítésére is alkalmas 
promóciós eszköz, mely 
látványos, figyelemfelkeltő 
módszert kínál virtuális 3D 
termékbemutatókhoz. 
Egyszerűen kezelhető, szinte 
bárhol üzembe helyezhető a 
Plug & Play technológiának 
és a távirányítású vezérlésnek 
köszönhetően.



Új perspektívában mutatjuk meg és kiterjesztjük a valóságot

MILYEN HELYSZÍNEKRE AJÁNLJUK:
► egészségügyi magánrendelőkbe,

 szépségipari szolgáltatókhoz
►bevásár lóközpontokba

►kiállításokra, vásárokra
►vállalati      recepciókra

►exkluzív üzletekbe
► m ú z e u m o k b a

► é t t e r m e k b e
►szállodákba

MILYEN CÉLRA ALKALMAS:
►termékbemutatók
►sajtórendezvények
►brand építő kampányok
►évnyitó és évzáró események
►avató ünnepségek és megnyitók
► projekt      nyitó   -  és      záró rendezvényei
►gyermekrendezvények, családi napok
►konferenciák, szakmai napok, kiállítások

►ügyfél partik, bálok, témarendezvények
►csapatépítők, tréningek, továbbképzések

w



Új perspektívában mutatjuk meg és kiterjesztjük a valóságot

A HOLO PIRAMIS-t 
bemutató videó 
a következő link 
begépelésével 
vagy az 
alábbi QR kód 
beolvasásával 
érhető el:

http://youtu.be/
L-W4acUY2MU 



TECHNIKAI PARAMÉTEREK:
► 40” méretű, 4K (4096x3072 pixel) 
felbontású LED-es vetítő
► beépített hangszórók
► 8GB USB tárhely
► USB, HDMI bemenetek
► integrált Wi-Fi
► könnyű kezelhetőség
► távirányítós vezérlés
► körbejárható, minden irányból 
     megtekinthető látvány
► egyszerűen cserélhető tartalom

A HOLO PIRAMIS rendezvényekre, 
kiállításokra bérbe vehető, igény 
esetén megvásárolható. Futtatható 
virtuális tartalmak készítését   
(tárgyak 3D szkennelésével, 
valamint egyedi 2D vagy 3D hatású 
animációk gyártásával) is vállaljuk. 

RENDELÉSRE IGÉNY SZERINTI GYÁRTÁS:
►  fekete, fehér vagy bármilyen színre festhető váz
►  egyedi magasságú állvánnyal (konzolos, dobozos) vagy
      függesztve
►  1, 2, 3 vagy 4 oldalról megtekinthető kivitel
►  különböző felbontású és méretű vetítő
       ►  4K felbontású kivitelek: 40”, 42”, 48”, 50”, 55” 
       ►  HD felbontású kivitelek: 24", 32”, 40”, 42”, 48”, 50”, 55” 
►  fix és nyitható (zárral ellátott) display tér
►  biztonsági fóliával ellátott vagy edzett üveg
►  opcionális belső LED világítás
►  interaktív, a látogató által irányítható tartalom

Mensor3D Kft.

www.mensor3d.com
info@mensor3d.com


