
MOBIEL LED



DE ALLERHOOGSTE 
KWALITEIT

Ontdek onze zelfontworpen mobiele LED-schermen en ervaar 
de hoogste kwaliteit voor elk evenement. Een top combinatie 
van ROE Visual MC5 en een strak design. 

De mobiele LED-schermen produceren heldere, hoge-
resolutie beelden met een brede kijkhoek. Perfect voor 
buitengebruik, zoals concerten, sportwedstrijden en festivals. 
Gemakkelijk vervoerbaar op een eigen aanhangwagen en snel 
en eenvoudig te installeren. Investeer in de beste mobiele 
LED-oplossing en bied uw klanten een topevenement.





SPECSHEET 
MHB MOBIEL LED-SCHERM ROE MC5

Scherm  
Lengte     420 cm
Hoogte     240 cm
Oppervlakte    10,08 m²
Beeldverhouding   16 : 9
Maximale resolutie   HD 1920 x 1080 pixels
Native resolutie    728 x 416 pixels

LED  
Fabrikant    ROE VISUAL 
Type     Magic Cube 5 (MC5)
Pixel Pitch    5.769 mm
Pixel Density    30,044 / sqm
LED Configuration   High Brightness Black SMD 3-in-1
Max. Brightness    6,000 nits (NationStar 2727)
Viewing Angle    140°/120° (H/V )
IP Rating(Front/Rear)   IP65
Gray Scale    16 bit
Refresh Rate    3,840 Hz
Processor    Evision
Operation Temp/Humidity  -20 °C to 45 °C, 10 ~ 90% RH

Aansluitingen  
Stroom     21,00 A
Vermogen    4800 W
Stroomaansluiting   32A CEE 5P

Frame  
Draaien     180° linksom; 180° rechtsom.

Opstelling schermen  
Breed     7
Hoog     4

Gewicht en formaat mobiel LED met aanhanger  
Aanhanger + Frame   Ca. 2250,00 KG
Doorrijhoogte    350 cm







KWALITEIT,  DESIGN & PRAKTISCH
MHB brengt innovatie naar de markt met de introductie van hun zelfontworpen mobiele LED-
schermen. Deze vier schermen zijn van de allerhoogste kwaliteit en uitgerust met de veel geprezen 
ROE Visual LED-schermen. Het strakke design, matzwarte frame en de weggewerkte elektronica 
bieden niet alleen esthetisch plezier, maar ook bescherming voor de technologie.
 

STIJGENDE VRAAG NAAR KWALITEIT
Er is een overvloed aan keuze in compacte mobiele led-schermen, maar vaak ontbreekt het aan 
zowel visuele als constructieve kwaliteit. MHB heeft daarom een nieuwe mobiele LED-oplossing 
ontwikkeld die niet alleen 100% veilig is, maar ook een professionele uitstraling biedt. Dankzij 
LED-schermen van ROE Visual, bieden deze schermen de beste visuele ervaring onder alle 
omstandigheden.

HOOGSTE KWALITEIT MET ROE VISUAL MC5
De MC5 wordt geproduceerd door ROE Visual en biedt een uitstekende beeldkwaliteit. Het beschikt 
over een hoge resolutie, wat resulteert in scherpe en heldere beelden. Daarnaast heeft het een 
brede kijkhoek, waardoor het beeld goed zichtbaar blijft vanuit verschillende posities. Bovendien 
is het bestand tegen verschillende weersomstandigheden, zoals regen en zonlicht, waardoor 
het uitermate geschikt is voor buitengebruik. Om deze reden wordt de MC5 vaak gebruikt voor 
evenementen zoals concerten, sportwedstrijden, festivals en andere outdoor toepassingen.
 

MOOI DESIGN, PRAKTISCH IN GEBRUIK
De mobiele schermen worden vervoerd op een eigen aanhangwagen, die eenmaal op locatie 
eenvoudig onder het scherm weggehaald kan worden. Dankzij een zelfontworpen hydraulisch 
systeem kan het scherm snel en eenvoudig neergezet worden.  
 

GESCHIKT VOOR IEDER EVENT
Deze mobiele schermen zijn geschikt voor zowel indoor als outdoor gebruik en geven, dankzij de 
hoge beeldkwaliteit, zelfs in de volle zon een prachtig beeld weer. Met een 16:9 verhouding en 
een afmeting van 420 bij 240 cm en uitmuntende beeldkwaliteit, is het scherm geschikt voor ieder 
evenement. 



Röntgenweg 10 
8503 AG 
Joure

0515 820 902
info@mhbav.nl
www.mhbav.nl/mobiele-led-schermen

Foto’s:
Lucas Kemper 
Jan-Sjoerd Geertsma


