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 POD-EXC   דוכן נואמים - פודיום דגם

* שלדת פרופילי אלומיניום בגימור אנודייז כסוף מוברש
* חזיתות אלוקובונד איכותי בצבעים : 

   כסוף/לבן/שחור לבחירה (גווני עץ בתוספת).

* 3 מידות רוחב : 60 ס"מ / 70 ס"מ / 80 ס"מ.
* אפשרות לתוספת גלגלים .

* אפשרות לתוספת תאורה למדף נואם.
* אפשרות לתוספת שקעי חשמל בחלל הדוכן.

* אפשרות לתוספת שקע XLR למיקרופון "גוזנק" 
   עם כבל מאריך (לא כולל מיקרופון).

* ניתן להוסיף מיתוג קבוע / מתחלף ממגוון המערכות שלנו.

POD-EXC

תוספות אופציונליות לדגם זה

גלגלים

תאורת מדף נואם

שקעי חשמל

שקע מיקרופון

חזיתות בדוגמת עץ

מיתוג בהדפסה ישירה
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 POD-LBC-R   דוכן נואמים - פודיום דגם

* שלדת פרופילי אלומיניום בגימור אנודייז כסוף מוברש
* חזיתות אלוקובונד איכותי בצבעים : 

   כסוף/לבן/שחור לבחירה (גווני עץ בתוספת).

* 3 מידות רוחב : 60 ס"מ / 70 ס"מ / 80 ס"מ.
* בסיס לוח HPL מחוזק שאינו מחליד .

* ניתן להזמין עם גלגלים המאפשרים ניוד בהטיה.
* מדף נואם מאלומיניום בעובי 3 מ"מ בציפוי אנודייז כסוף.

* אפשרות לתוספת תאורה למדף נואם.
* אפשרות לתוספת שקעי חשמל בחלל הדוכן.

* אפשרות לתוספת שקע XLR למיקרופון "גוזנק" 
   עם כבל מאריך (לא כולל מיקרופון).

* ניתן להוסיף מיתוג קבוע / מתחלף ממגוון המערכות שלנו.

POD-LBC-R

תוספות אופציונליות לדגם זה

גלגלים

תאורת מדף נואם

שקעי חשמל

שקע מיקרופון

חזיתות בדוגמת עץ

מיתוג בהדפסה ישירה
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 POD-LBC-V   דוכן נואמים - פודיום דגם

* שלדת פרופילי אלומיניום בגימור אנודייז כסוף מוברש
* חזיתות אלוקובונד איכותי בצבעים : 

   כסוף/לבן/שחור לבחירה (גווני עץ בתוספת).

* 3 מידות רוחב : 60 ס"מ / 70 ס"מ / 80 ס"מ.
* בסיס לוח HPL מחוזק שאינו מחליד .

* מדף נואם מאלומיניום בעובי 3 מ"מבציפוי אנודייז כסוף.
* אפשרות לתוספת תאורה למדף נואם.

* אפשרות לתוספת שקעי חשמל בחלל הדוכן.
* אפשרות לתוספת שקע XLR למיקרופון "גוזנק" 

   עם כבל מאריך (לא כולל מיקרופון).
* ניתן להוסיף מיתוג קבוע / מתחלף ממגוון המערכות שלנו.

POD-LBC-V

תוספות אופציונליות לדגם זה

גלגלים

תאורת מדף נואם

שקעי חשמל

שקע מיקרופון

חזיתות בדוגמת עץ

מיתוג בהדפסה ישירה
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 POD-LBC-J   דוכן נואמים - פודיום דגם

* שלדת פרופילי אלומיניום בגימור אנודייז כסוף מוברש
* חזיתות אלוקובונד איכותי בצבעים : 

   כסוף/לבן/שחור לבחירה (גווני עץ בתוספת).

* 3 מידות רוחב : 60 ס"מ / 70 ס"מ / 80 ס"מ.
* אפשרות לתוספת גלגלים .

* אפשרות לתוספת תאורה למדף נואם.
* אפשרות לתוספת שקעי חשמל בחלל הדוכן.

* אפשרות לתוספת שקע XLR למיקרופון "גוזנק" 
   עם כבל מאריך (לא כולל מיקרופון).

* ניתן להוסיף מיתוג קבוע / מתחלף ממגוון המערכות שלנו.

POD-LBC-J

תוספות אופציונליות לדגם זה

גלגלים

תאורת מדף נואם

שקעי חשמל

שקע מיקרופון

חזיתות בדוגמת עץ

מיתוג בהדפסה ישירה
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 POD-LBC-JB   דוכן נואמים - פודיום דגם

* שלדת פרופילי אלומיניום בגימור אנודייז כסוף מוברש
* חזיתות אלוקובונד איכותי בצבעים : 

   כסוף/לבן/שחור לבחירה (גווני עץ בתוספת).

* 3 מידות רוחב : 60 ס"מ / 70 ס"מ / 80 ס"מ.
* בסיס לוח HPL מחוזק שאינו מחליד .
* אפשרות לתוספת תאורה למדף נואם.

* אפשרות לתוספת שקעי חשמל בחלל הדוכן.
* אפשרות לתוספת שקע XLR למיקרופון "גוזנק" 

   עם כבל מאריך (לא כולל מיקרופון).
* ניתן להוסיף מיתוג קבוע / מתחלף ממגוון המערכות שלנו.

POD-LBC-JB

תוספות אופציונליות לדגם זה

גלגלים

תאורת מדף נואם

שקעי חשמל

שקע מיקרופון

חזיתות בדוגמת עץ

מיתוג בהדפסה ישירה
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 POD-LBC-Q   דוכן נואמים - פודיום דגם

* שלדת פרופילי אלומיניום בגימור אנודייז כסוף מוברש
* חזיתות אלוקובונד איכותי בצבעים : 

   כסוף/לבן/שחור לבחירה (גווני עץ בתוספת).

* 3 מידות רוחב : 60 ס"מ / 70 ס"מ / 80 ס"מ.
* בסיס לוח HPL מחוזק שאינו מחליד .

* אפשרות לתוספת שקע XLR למיקרופון "גוזנק" 
   עם כבל מאריך (לא כולל מיקרופון).

* ניתן להוסיף מיתוג קבוע / מתחלף ממגוון המערכות שלנו.

POD-LBC-Q

תוספות אופציונליות לדגם זה

גלגלים

תאורת מדף נואם

שקעי חשמל

שקע מיקרופון

חזיתות בדוגמת עץ

מיתוג בהדפסה ישירה
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 POD-LBC-Q-OP   דוכן נואמים - פודיום דגם

* שלדת פרופילי אלומיניום בגימור אנודייז כסוף מוברש
* חזיתות אלוקובונד איכותי בצבעים : 

   כסוף/לבן/שחור לבחירה (גווני עץ בתוספת).

* 3 מידות רוחב : 60 ס"מ / 70 ס"מ / 80 ס"מ.
* בסיס לוח HPL מחוזק שאינו מחליד .
* אפשרות לתוספת תאורה למדף נואם.

* אפשרות לתוספת שקעי חשמל בחלל הדוכן.
* אפשרות לתוספת שקע XLR למיקרופון "גוזנק" 

   עם כבל מאריך (לא כולל מיקרופון).
* ניתן להוסיף מיתוג קבוע / מתחלף ממגוון המערכות שלנו.

POD-LBC-Q-OP

תוספות אופציונליות לדגם זה

גלגלים

תאורת מדף נואם

שקעי חשמל

שקע מיקרופון

חזיתות בדוגמת עץ

מיתוג בהדפסה ישירה
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 POD-UXL-LB   דוכן נואמים - פודיום דגם

* שלדת פרופילי אלומיניום בגימור אנודייז כסוף מוברש
* חזית אלוקובונד איכותי בצבעים : 

   כסוף/לבן/שחור לבחירה (גווני עץ בתוספת).
* מידת רוחב אחת : 55 ס"מ.

* בסיס פלדה צבוע בתנור עם כיסוי משטח אלומיניום בגימור אנודייז כסוף.
* מדף נואם מאלומיניום בעובי 3 מ"מ בציפוי אנודייז כסוף.

* ניתן להוסיף מיתוג קבוע / מתחלף ממגוון המערכות שלנו.

POD-UXL-LB

תוספות אופציונליות לדגם זה

גלגלים

תאורת מדף נואם

שקעי חשמל

שקע מיקרופון

חזיתות בדוגמת עץ

מיתוג בהדפסה ישירה
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 POD-U-W   דוכן נואמים - פודיום דגם

* שלדת פרופילי אלומיניום בגימור אנודייז כסוף מוברש
* חזית אלוקובונד איכותי בצבעים : 

   כסוף/לבן/שחור לבחירה (גווני עץ בתוספת).
* 2 מידות רוחב : 55 ס"מ / 70 ס"מ.

* רגלי בסיס מפרופיל אלומיניום עם 2 גלגלים קדמיים לניוד בהטיה.
* מדף נואם מאלומיניום בעובי 3 מ"מ בציפוי אנודייז כסוף.

* ניתן להוסיף מיתוג קבוע / מתחלף ממגוון המערכות שלנו.

POD-U-W

תוספות אופציונליות לדגם זה

גלגלים

תאורת מדף נואם

שקעי חשמל

שקע מיקרופון

חזיתות בדוגמת עץ

מיתוג בהדפסה ישירה
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 POD-U-BP   דוכן נואמים - פודיום דגם

* שלדת פרופילי אלומיניום בגימור אנודייז כסוף מוברש
* חזית אלוקובונד איכותי בצבעים : 

   כסוף/לבן/שחור לבחירה (גווני עץ בתוספת).
* מידת רוחב אחת : 55 ס"מ.

* בסיס פלדה צבוע בתנור עם כיסוי משטח אלומיניום בגימור אנודייז כסוף.
* מדף נואם מאלומיניום בעובי 3 מ"מ בציפוי אנודייז כסוף.

* ניתן להוסיף מיתוג קבוע / מתחלף ממגוון המערכות שלנו.

POD-U-BP

תוספות אופציונליות לדגם זה

גלגלים

תאורת מדף נואם

שקעי חשמל

שקע מיקרופון

חזיתות בדוגמת עץ

מיתוג בהדפסה ישירה
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 POD-UXL-V   דוכן נואמים - פודיום דגם

* שלדת פרופילי אלומיניום בגימור אנודייז כסוף מוברש
* חזית אלוקובונד איכותי בצבעים : 

   כסוף/לבן/שחור לבחירה (גווני עץ בתוספת).
* מידת רוחב אחת : 60 ס"מ.

* בסיס פלדה צבוע בתנור עם כיסוי משטח אלומיניום בגימור אנודייז כסוף.
* מדף נואם מאלומיניום בעובי 3 מ"מ בציפוי אנודייז כסוף.

* ניתן להוסיף מיתוג קבוע / מתחלף ממגוון המערכות שלנו.

POD-UXL-V

תוספות אופציונליות לדגם זה

גלגלים

תאורת מדף נואם

שקעי חשמל

שקע מיקרופון

חזיתות בדוגמת עץ

מיתוג בהדפסה ישירה
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 POD-LB36-W   דוכן נואמים - פודיום דגם

* שלדת פרופילי אלומיניום בגימור אנודייז כסוף מוברש
* חזית אלוקובונד איכותי בצבעים : 

   כסוף/לבן/שחור לבחירה (גווני עץ בתוספת).

* 3 מידות רוחב : 60 ס"מ / 70 ס"מ / 80 ס"מ.
* רגלי בסיס מפרופיל אלומיניום עם 4 גלגלים: קדמיים קבועים ואחוריים עם מעצור.

* אפשרות לתוספת תאורה למדף נואם.
* אפשרות לתוספת שקעי חשמל בחלל הדוכן.

* אפשרות לתוספת שקע XLR למיקרופון "גוזנק" 
   עם כבל מאריך (לא כולל מיקרופון).

* ניתן להוסיף מיתוג קבוע / מתחלף ממגוון המערכות שלנו.

POD-LB36-W

תוספות אופציונליות לדגם זה

גלגלים

תאורת מדף נואם

שקעי חשמל

שקע מיקרופון

חזיתות בדוגמת עץ

מיתוג בהדפסה ישירה
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דוכן נואמים - פודיום

   
עיצוב וייצור מערכות אלומיניום לשילוט ותצוגהסיגנל מערכות שילוט בע"מ

info@signal-il.co.il               www.signal-il.co.il         03-9088620 : רח' אליהו איתן 20א א.ת מערב ראשל"צ , טל

 POD-LB36-BP   דוכן נואמים - פודיום דגם

* שלדת פרופילי אלומיניום בגימור אנודייז כסוף מוברש
* חזיתות אלוקובונד איכותי בצבעים : 

   כסוף/לבן/שחור לבחירה (גווני עץ בתוספת).
* 3 מידות רוחב מדף נואם : 60 ס"מ / 70 ס"מ / 80 ס"מ.

* בסיס לוח HPL מחוזק שאינו מחליד .
* אפשרות לתוספת תאורה למדף נואם.

* אפשרות לתוספת שקעי חשמל בחלל הדוכן.
* אפשרות לתוספת שקע XLR למיקרופון "גוזנק" 

   עם כבל מאריך (לא כולל מיקרופון).
* ניתן להוסיף מיתוג קבוע / מתחלף ממגוון המערכות שלנו.

POD-LB36-BP

תוספות אופציונליות לדגם זה

גלגלים

תאורת מדף נואם

שקעי חשמל

שקע מיקרופון

חזיתות בדוגמת עץ

מיתוג בהדפסה ישירה
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דוכן נואמים - פודיום

   
עיצוב וייצור מערכות אלומיניום לשילוט ותצוגהסיגנל מערכות שילוט בע"מ

info@signal-il.co.il               www.signal-il.co.il         03-9088620 : רח' אליהו איתן 20א א.ת מערב ראשל"צ , טל

 POD-MUL   דוכן נואמים - פודיום סדרה

 POD-MUL  סדרת דוכני הנואם בהתאמה אישית הנושאת את השם
מייצגת שם כולל לדוכני נואם הבנויים במיוחד עפ"י דרישה טכנית אשר
כוללת שילוב אמצעי מולטימדיה ושליטה ספציפיים עפ"י אפיון הלקוח.

מערך הייצור שלנו ערוך לתכנן ולייצר מכללים המותאמים לשילוב כמעט
כל אמצעי נדרש , החל משקעי ומחברי אודיו , מחברי תקשורת ,

מעברי כבילה , קופסאות מודולאריות לחיבורים חכמים, מסכי שליטה ,
מסכי מחשב ותצוגה, מקלדות ועוד.

שילוב האביזרים הנדרשים נעשה בהתאמה מלאה לאפיון הציוד כך שייטמע 
בעיצוב הדוכן בצורה אינטגרלית וככל שניתן תוך שמירה על קלות תפעול.

בדגמים אלו אנו נדרשים לעיתים להוספת דלתות ותאים בגוף הדוכן לצורך
מיקום אביזרים בצורה נסתרת.

לצורך קבלת הערכת מחיר לדגמים מסדרה POD-MUL יש צורך 
להעביר אלינו אפיון טכני נדרש. 

POD-MUL
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