
Digitaalinen ulkonäyttö käyttöösi – helpommin kuin 
koskaan!
Digitaalisen HD/4K-näytön avulla keräät enemmän huomiota ja ohjaat asiakkaat liikkeeseesi. Ideafixin 
IFO-näyttöjen teknologian ansiosta niitä voidaan käyttää ilman lisäkotelointeja myös ulkona. Näytön sisältöjä 
ohjaat helposti  siihen suunnitellun ohjelmiston avulla.

Ideafixin valmistuttama IFO-ulkonäyttö voidaan helposti kiinnittää  

seinään tai omalle jalustalle lähes minne tahansa. 2500 nit 

-valotehon  ansiosta sen viestit näkyvät erinomaisesti myös ulkona 

päivänvalossa ja  näytön säänkestävyys on omaa luokkaansa 

(IP66).

Kilpailu asiakkaista on kova, joten massasta 
poikkeavaan  markkinointiin kannattaa satsata
Ideafixin IFO-näyttö on parhaimmillaan paikassa, jossa ihmisvirtaa 

riittää.  Oivaltavalla sisällöllä ohjaat heistä yhä useamman palvelujesi 

pariin. Liik-  kuva kuva herättää huomiota ja siksi digitaaliset näytöt 

ovat perinteisiä,  staattisia mainostauluja tehokkaammat.

Näytöt toimivat tehokkaina viestintävälineinä myös 

ulkonäyttelyalueilla  ja tapahtumissa.

Meiltä myös asennuspalvelu ja asiakaskohtaiset 
kiinnitysratkaisut.

Valikoima:
• IFO-32, 32” HD-näyttö, 2500 nit
• IFO-43, 43” HD-näyttö, 2500 nit
• IFO-55, 55” HD-näyttö, 2500 nit
• IFO-65, 65” 4K-näyttö, 2500 nit
• IFO-75, 75” 4K-näyttö, 2500 nit

Ideafix Oy on audiovisuaalisen tekniikan, yritysten julkisivuvalaistuksen ja Cinema-tuotteiden maahantuoja ja laitetoimittaja. Yritysten 
teknolo-  giakumppanina Ideafix on toiminut jo 30 vuoden ajan. Pitkä tie alan kärkituotteiden parissa on tuonut toimintaan varmuutta, 
huipputason osaa-  mista ja tehokkuutta. Ideafixin menestyksen salaisuus on aina ollut tinkimätön asiakaspalvelu. Omat asentajat, 
monipuolinen tuotantokalusto ja

omavaraisuus varmistavat asiakkaalle kaikki palvelut sovitulla aikataululla. Nykyaikainen audiovisuaalinen teknologia on luonteva osa digitalisaatiota ja tärkeä osa jokapäiväistä 
elämää.  Ammattimaisella ja aina alan uusimmalla teknologialla toteutettavat ratkaisumme parantavat asiakkaidemme mahdollisuutta tehokkaaseen viestintään ja liiketoimintaan. 
Palvelumme ei  ole pelkkää laitteistojen toimittamista. Me olemme ratkaisukeskeinen yhtiö. Me ideoimme, suunnittelemme ja toteutamme toimivan sekä kustannustehokkaan 
kokonaisuuden yhdessä  asiakkaidemme kanssa. Ja lopputulos on aina törkeen hyvä!

Ota yhteyttä tai pyydä lisätietoja tuotteista ja 
palveluistamme.

Ideafix
Malminkaari 9, 00700 
Helsinki  www.ideafix.fi  
www.ideafixcinema.fi  
info@ideafix.fi

+358 20 754 5060
IFO 55, 5

5” HD-näyttö, valoteho 2500 nit,

vain 113,-/kk (36 kk)

IFO 75, 7
5” 4K-näyttö, valoteho 2500 nit,

vain 186,-/kk (36 kk)
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