
L E D  L I F T E R

LED LIFTER

Universele oplossing, optimaal 
gebruiksgemak, prachtig design.

Elektrisch in hoogte 
verstelbare trolley 
voor LED walls en 
grote LCD-displays
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Universele mobiele bevestigingsoplossing voor 
displays vanaf 98 inch

De LED Lifter is speciaal ontwikkeld voor veilige 
bevestiging en hoogteverstelling van LED walls en 
grote LCD-displays. Als minimale schermgrootte 
adviseren wij een formaat van 98 inch. Voor 
displays kleiner dan 98 inch heeft SmartMetals 
andere passende oplossingen.

Elektrisch in hoogte verstelbaar voor optimaal 
gebruiksgemak

Gebruiksgemak is een belangrijk voordeel van 
de LED Lifter. Dat begint al bij de installatie. De 
trolley wordt als complete oplossing geleverd. Hij 
hoeft enkel naar wens afgemonteerd te worden. 
Voordeel voor de installateur: kostbare tijdwinst.

Ook in het dagelijks gebruik is de elektrisch in 
hoogte verstelbare LED Lifter een verademing. 
Het grote display instellen op de juiste hoogte 
is simpelweg een druk op de knop. De trolley 
naar een andere locatie rijden? Geen probleem. 
Ondanks zijn gewicht laat de trolley zich soepel en 
veilig verplaatsen.

En geen zorgen over de afmetingen. In de 

laagste stand past de trolley door iedere normale 
deuropening.

Elegant en stijlvol design

Ondanks het forse formaat, zeker met VideoWalls 
van 130 inch of meer, oogt de installatie elegant 
en stijlvol. Hierdoor past hij naadloos in elke 
moderne setting. De hoogwaardige materialen 
en fraaie afwerking geven de trolley een luxe 
uitstraling. Kabels verstoren het beeld niet, deze 
zijn onzichtbaar weggewerkt in de kabelrups en 
behuizing. 

De LED Lifter is voorzien van een afsluitbare 
opbergruimte. Hierin kunt u niet alleen uw kostbare 
randapparatuur kwijt, maar alles wat u graag uit 
het zicht wil hebben zoals bijvoorbeeld kabels en 
stekkerdozen.

Ook geschikt voor vrijstaand gebruik

De 192.1200 LED Lifter wordt standaard geleverd 
met zwenkwielen én stelvoeten. Is de trolley 
bestemd voor gebruik op een vaste positie? Dan 
is montage van de stelvoeten de mooiste en beste 
oplossing.

Maak kennis met de LED Lifter
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Artikelnummer Omschrijving
192.1250-2101 Interface Optoma LED display FHDQ130

192.1250-2102 Interface Optoma LED display FHDQ163

Artikelnummer Omschrijving
192.1250-1401 Interface Philips BDL series FHD 110BDL9112L/00 (4x4)

192.1250-1402 Interface Philips BDL series FHD 137BLD9115L/00 (5x5)

Artikelnummer Omschrijving
192.1250-2001 Interface LG 130 inch All-

in-one (LAAF Serie)

Artikelnummer Omschrijving
192.1005 Interface Samsung IER/

IFR 1.5mm 3x3

Artikelnummer Omschrijving
192.1200 LED Lifter

Kleur

KG Belasting Max. 225 kg

Inch Max. 98 - 163 inch

Positie Landscape & Portrait

Slag 500 mm

Gecertificeerd TÜV 5 en CE

Gebruik Mobiel of vrijstaand

Mobiel Vrijstaand

C o m b i n e e r  m e t  L E D  I n t e r f a c e
Voor de bevestiging van uw LED wall/LCD display aan de LED Lifter heeft u een interface nodig. Voor veelgebruikte displays 
van Philips, Samsung, LG en Optoma biedt SmartMetals complete, compatibele interfaces. Wordt uw merk wall of display 
hieronder niet vermeld, neem dan contact op met ons Sales Team voor een oplossing: +31 (0)88 70 60 100 of
info@smartmetals.nl.
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De informatie in deze folder mag alleen worden gebruikt als richtlijn bij de productkeuze. De 

producteigenschappen die in deze folder worden vermeld, zijn onderhevig aan wijzigingen als 

gevolg van productinnovaties. Gelieve de informatie op onze website www.smartmetals.nl altijd als 

leidend te beschouwen.


