
 

SERIA SG – WYŚWIETLACZ DO AUTOSERWISÓW 
Oferta 16.07.2012r. 

RGB Technology jest polskim producentem wyświetlaczy w technologii diod LED (diody świecące superjasne, 
o szerokim kącie świecenia).  Nasze wyświetlacze zużywają minimalne ilości energii. 

Jako producent gwarantujemy stany magazynowe części zamiennych, serwis, możliwośd modyfikacji 
urządzenia, korzystniejszą jakośd i cenę wyświetlacza w porównaniu z urządzeniami importowanymi z Chin. 
Nasze laboratorium nieustannie pracuje nad rozwojem produktów. 

Wyświetlacze umożliwiają wpisanie 20 numerów rejestracyjnych (lub tekstów reklamowych) w wybranych 
przez obsługę godzinach. Informacje pojawiające się na wyświetlaczach mogą informowad o wolnym 
stanowisku, ofertach, promocjach. Urządzenie pomaga w bieżącej obsłudze klientów - szczególnie w okresach 
sezonowej wymiany opon. 

Urządzenia z serii SG 
Poglądowe napisy na wyświetlaczach w serii SG 

 
 

Każde urządzenie posiada wbudowany zegar, termometr oraz kalendarz. 
 



 

 

 

Dodatkowe opcje do wyświetlaczy z tej serii 

DODATKOWE OPCJE OPIS 
DOPŁATA 

NETTO 
DOPŁATA 
BRUTTO 

Przewodowe - sied LAN 

Wyświetlacz pracuje w sieci LAN jako zdalne urządzenie. Może byd łączony z 
komputerem obsługującym poprzez huby, switche itp. Przewód połączeniowy: 

skrętka UTP, złącza RJ-45. W zestawie program do obsługi wyświetlacza pod 
Windows. Komputer wymagany tylko w momencie zmiany treści na 

wyświetlaczu. 

350,00zł 525,21 zł 

Zegar, kalendarz, 
termometr 

Urządzenie ma możliwośd wyświetlania godziny, daty oraz temperatury 
otoczenia na przemian z zaprogramowanym tekstem. 

0,00zł 0,00zł 

Przedłużenie przewodu 
sondy temp. 

Standardowa długośd przewodu sondy temperatury – nie mniej niż 20 cm. 
Przewód sondy temperatury można przedłużyd maksymalnie do 50m. 

W rubryce obok  podano cenę za każdy napoczęty metr przewodu. 
3,00 zł 3,69 zł 

Diody zielone lub 
niebieskie 

W standardzie do wyboru kolor diod żółty, bursztynowy i czerwony. 
Za wybrany inny kolor dopłata od wartości netto  urządzenia w standardzie. 

+ 10 %  

Diody białe 
W standardzie do wyboru kolor diod żółty, bursztynowy i czerwony. 

Za wybrany inny kolor dopłata od wartości netto  urządzenia w standardzie. 
+5%  

 

 

Program TextDisplay Center przeznaczony jest do 

współpracy z wyświetlaczami tekstowymi, produkt-

wanymi przez firmę RGB Technology. Program umożliwia 

tworzenie serii spotów z różnymi napisami i informacjami, 

takimi jak aktualna godzina, data, i temperatura. Poza 

wyświetlaniem statycznych napisów, możliwe jest 

uzależnienie aktualnie wyświetlanego napisu od bieżącej 

minuty w trybie godzinnym lub godziny w trybie 

dobowym. 

Możliwe jest także zapisywanie ustawieo i późniejsza ich 

edycja lub przesłanie do wyświetlacza. Ponad to, program 

ma możliwośd obsługi wielu wyświetlaczy jednocześnie. 

 

 

 

Cennik Seria SG                                                                   Kolorystyka diod 

MODEL WYSOKOŚD SZEROKOŚD GRUBOŚD 
ILOŚD 
LITER 

ROZDZIELCZOŚD 
W PIKSELACH 

MASA 
POBÓR 
MOCY 

CENA 
NETTO 

CENA 
BRUTTO 

SG5 25cm 160cm 3cm 6-9 55 x 8 (440) 5,3kg 10W 1 799,00 zł 2 194,78 zł 

SG6 25cm 190cm 3cm 8-10 66 x 8 (528) 5,8kg 12W 2 160,00 zł 2 635,20 zł 

SG7 25cm 220cm 3cm 9-12 77 x 8 (616) 6,8kg 14W 2 520,00 zł 3 099,60 zł 

SG8 25cm 250cm 3cm 10-14 88 x 8 (704) 7,7kg 16W 2 880,00 zł 3 542,40 zł 

SG9 25cm 280cm 3cm 11-16 99 x 8 (792) 8,7kg 18W 3 240,00 zł 3 985,20 zł 


