
Products Presentation  
  Rear Projection عرض المنتجات

 العرض الضوئي من خالل إسقاط الصورة من الخلف

We promote visions 

                           Click here to download English flash video 

             أنقر هنا لتحميل الفيديو فالش عــربي

https://www.dropbox.com/s/82bh6akmlw6g5ro/Winshow_English_ video with logo.swf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/36xxmricz1zszsn/Winshow_arabic_ video with logo.swf?dl=0
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Rear Projection Film  VS-RPF  

                                                                                                                 Rear Projection Film الضوئي العرض فيلم
 

  التدرج عالية ودرجة ونشرها الضوء نفاذية إرتفاع خباصية يتمتع ، عليها الصورة نقل المراد الزجاجية أو الشفافة االجسام به تغطى فيلم هو

 الشفاف السطح من اآلخر اجلانب اىل نقلها ثّم ومن Projector ب يسّمى ما او الصورة تسليط جهاز من املوجهة الصورة استقبال على يعمل ، النقيض

  خالل من Rear Projection  إما تعمل V-Studio أفالم  . تليفزيون / فيديو صورة أو فوتوغرافية صورة كانت سواء عليه لصقه مت الذي

 نفس على وعرضها األمام من الصورة تسليط خالل من  Front Projection أو االخر اجلانب او اخلارج اىل الصورة لنقل اخللف من الصورة تسليط

  على Mirrored Image خاصية ضبط خالل من  Projector  الصورة تسليط جهاز اعداد يتوجب احلالة تلك ويف ، الصوره عليه املسّلطة اجلانب

   . Off االيقاف وضع
  املثلى واستخدامته خصائصه منها ولكل Mirror واملرآة األسود و الداكن والرمادي الفاتح والرمادي ، الشفاف :األفالم أنواع

  مربع مرت47,75 أو  مرت1,52 بعرض طولي مرت30,1 على حتتوي Roll للفها : التعبئة
  منتجات و C.MA. ROLL UP منتجـــات وبالتحديد V-Studio منتجات عناصر أهم الضوئي العرض افالم تعترب :االفالم استخدامات

WINSHOW و HOSTALK  .   

 : فيه استخدامها املراد االماكن باختالف االفالم واستخدامات تطبيقات وختتلف

  ميكن اليت واحملالت املتاجر داخل تستخدم او بسيط خارجي  لضوء تتعرض اليت املغلقة األسواق داخل احملالت واجهات على يستخدم : الشفاف الفيلم

  الفيلم ويستخدم .املنزلية للسينما أو اإلجتماعات عرف داخل املبهرة للعروض أو ، السقف من معلقة عرض شاشات أو كلوحات باالضاءه فيها التحكم

 أيضا األبعاد ثالثية هولوجرافية مؤثرات الصورة إلعطاء الشفاف

  لواجهات االستخدام مثالية وهي توهجا اكثر خارجي لضوء تتعرض اليت املغلقة األسواق داخل احملالت واجهة على يستخدم :الفاتح الرمادي الفيلم

 ..املنزلية للسينما أو التجارية احملالت داخل معلقة شاشات / كلوحات أو االضاءه شدة املتوسطة املغلقة التجارية االسواق داخل احملالت

 اخلارجية احملالت لواجهات االستخدام مثالية وهي شديد خارجي لضوء تتعرض اليت احملالت واجهة على يستخدم : واألسود الداكن الرمادي الفيلم

 .التجارية املعارض أو االضاءه شديدة املغلقة التجارية االسواق داخل او
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Rear Projection Film  VS-RPF  

Used in high brightness areas on mall shops window, or outdoor shops window.  

Dark grey film is ideal to use for tradeshows where light is very bright. 

REAR PROJECTION 
FILM  

Rear Projection Film is a high light transmittance film pasted on glass or transparent surface 

transfers projected image/video from rear projector to the front side of  the surface. V-Studio 

VS-RPF films work as rear projection film or as front projection film by switching off  the  

mirrored image feature on the projector. 

FILM TYPES  Transparent, grey, dark grey, black, mirror & white. Each has its 

own characteristics & applications 

ROLL SIZE  1,52m wide x 30,1m length, or 45,75m²  

FILM 
APPLICATIONS  

Rear projection film is the core of  V-Studio rear projection products, VS-RPF films are  

used in manufacturing our C.MA. Roll up rear projected video banner and our HOSTALK 

virtual speaker/promoter.  

Rear projection films have many applications & vary depends on film’s type. 

TRANSPARENT 
FILM  

Used in low brightness areas on mall shops window, or as a signage in-stores, transparent 

film can also be used for an amazing presentation in conference rooms or homes theater, or 

anywhere light is controllable. Transparent film is also used for image 3D holographic effect.  

GREY FILM  
Used in medium brightness areas on mall shops window, or as a signage in-stores, grey film 

can also be used as a signage inside restaurants, hotels and universities. Grey film can also be 

used for home theater or conference rooms screen. 

DARK GREY/ 
BLACK FILM  
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Rear Projection Film  VS-RPF  

CONCEPT كيف يعمل نظام العرض الضوئي     

إسم وعالمة جتارية مملوكة  لصقر الدولية™ وينشو  
WINSHOW™  is a brand name owned by S.O. Sager International.  
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FILMS 
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Rear Projection Film  VS-RPF  

Test Item
 اخلصائص

Unit
 الوحدة

Grey
 الرمادي

Dark Grey
 الرمادي الداكن

Transparent
 الشفاف

Ultra Black
 األسود

Mirror 
 املرآة

Thickness  
الفيلم سماكة  ㎛ 100 100 100 125 125 

Film width 
 عرض الفيلم

mm 1524 1524 1524 1524 1524 

Transmittance 
خالل الفيلم نسبة الرؤية  

% 81 54 88 21 13 

Haze 
 خفضو نشر الصورة في الهواء

% 93 95 33,5 98 96 

Gain - 4 3 5 3 3 

View angle 
 o 120 120 150 150 150 زاوية الرؤية المتاحة

Contrast 
 400.1 500.1 400.1 300.1 - التباين

Hardness 
 H 2 2 3 2 2 الصالبة

Features 
 الخاصية المتميزة

High contrast 
 تباين عالي

Higher contrast 
 تباين أعلى

Wide view angle 
 زاوية رؤيا أعرض

Natural colors 
 إنطباع الوان حقيقية

Mirror effect 
 مؤثرات املرايا

UV/Cut 
مقاومة األشعة فوق 
 البنفسجية

99 99 99 99 99 

Applications  
 اإلستخدامات

Shops window 
Home cinema 

Signage 

Outdoor Shop 
windows 

Home cinema 

Holography effect 
Signage 
Indoor 

Outdoor windows 
Home cinema 

Special Adv’t 
effect 
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SHOPS WINDOW 
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PRESENTATIONS 
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Signage/information/advertisement 
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SHOWROOMS 
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Signage/information/advertisement 
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BANKS 
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Projector size  
(حجم البروجيكتور بالشمعه  ) 

Projector type 
 نوع البروجيكتور

Distance between  
Projector & screen 

 المسافة بين البروجيكتور وسطح العرض
Expected Image Size 

 مقاس الصورة المتوقعة

4000 lumens LCD 200cm 1,6 X 1,2m 

4000 lumens LCD 300cm 2,4 x 1,8m 

4000 lumens LCD 400cm 3,5 x 2,6m 

4000 lumens LCD 500cm 4 x 3m 

- 600cm Not recommended 

Projector size (Lumen) Projector type 
Distance between  

Projector & screen 
Expected Image Size 

5000 lumens LCD 200cm 1,2 X 0,90m 

5000 lumens LCD 300cm 2,0 x 1,5m 

5000 lumens LCD 400cm 2,8 x 2,1m 

5000 lumens LCD 500cm 3,5 x 2,6m 

5000 lumens LCD 600cm 4 x 3m 

Rear Projection windows display data 
 العالقة بين مقاس البروجيكتور والمسافة ومقاس الصورة
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Rear Projection windows display data 
 العالقة بين مقاس البروجيكتور والمسافة ومقاس الصورة

Projector size (Lumen) Projector type 
Distance between  

Projector & screen 
Expected Image Size 

6000 lumens LCD 200cm 1,6 X 1,2m 

6000 lumens LCD 300cm 2,4 x 1,8m 

6000 lumens LCD 400cm 3,5 x 2,6m 

6000 lumens LCD 500cm 4 x 3m 

6000 lumens LCD 600cm 4,8 x 3,6m 
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 حقائق هامة
النهار يف وليس مساء وتوهجها اإلضاءة عن دائما احلديث 

150 عن اإلضاءة توهج يزيد ال أن وشرط الواجهة على وليس املباني أو التجاري احملل داخل للعرض إال مشعة3000 بروجيكتور تستخدم الLUXعن الصورة ومقاس  

2mx 1,5m 

وأنقى للصورة أعلى وضوح على حصلت كلما الربوجيكتور مشعات مقاس إزداد كلما 

350-150 بني فيه اإلضاءه توهج يرتاوح الذي احمليط يف مشعة4000 الربوجيكتور إستخدمLux 

450-350 بني فيه اإلضاءه توهج يرتاوح الذي احمليط يف مشعة5000 الربوجيكتور إستخدمLux 

450   من أكثر فيه اإلضاءه توهج يرتاوح الذي احمليط يف مشعة6000 الربوجيكتور إستخدم+LUX 

الضوء توهج قياس جهاز باستخدام الضوء توهج قياس من دائما تأكد. 
 بكمبيوتر الربوجيكتور توصيل عن لالستغناء افالم مبشغل تزود V-Studio من الربوجيكتورات مجيع•

• All light brightness referred to is night time and not daytime  
• Use 3000 lumens projector for in-store display or signage at a maximum brightness of  150 Lux and maximum image 

size of  2m x 1,5m  
• The larger projector is, the better image  
• Use 4000 lumens projector in a maximum brightness environment of  150-350 Lux 
• Use 5000 lumens projector in a maximum brightness environment of  350-450 Lux 
• Use 6000 lumens projector where brightness environment is +450 Lux 
• Use brightness Lux instrument to check brightness of  light. 

• V-Studio provides all projectors with media player to eliminate using PC connection 

Facts 

Rear Projection window display data 
 العالقة بين مقاس البروجيكتور والمسافة ومقاس الصورة
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وأوبتوما بعد وقت طويل من التجارب وثبات أنها األفضل توافقا مع أنطمة العرض الضوئي وإسقاط الصورة وبينكيو بروجيكتورات باناسونيك  V-STUDIOتستخدم  

قرص ذاكرة خارجي دون احلاجة   USBبتطوير مشّغل وسائط يتم وصله بالربوجيكتور ومن ثم وصل املادة املطلوب عرضها مبخرج   V-Studioمن اخللف ، وقامت 

 :تتوفر الربوجيكتورات مبقاسات . لوصل الربوجيكتور مبشّغل فيديو أو كمبيوتر

 مشعه3000•

 مشعة4000•

 مشعه5000•

 مشعة6000•

V-Studio uses Panasonic, BenQ & Optoma projectors based on experience and trust in quality as well as producing the 

best rear projected images. V-Studio has developed a media player connects to USB outlet enables operator to play 

video/project images without any connection to computer or video player. Panasonic projectors are available in various 

sizes including: 

- 3000 lumens  

- 4000 lumens 

- 5000 lumens 

- 6000 lumens 

PROJECTORS 
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Some customers may have a problem with property management or municipality to paste film on their shops 

window; to solve this problem V-Studio introduced its removable film. 

Film is pasted on an acrylic panel provided with suction cups, this enables customer to mount the screen panel 

on the inside glass or window and can relocate (Provided projector is dismantled) and mount somewhere else.  

Our transparent removable film is identified as T-series and our grey film is identified as G-Series. 

Removable film is available in various sizes as in the table.  

Removable rear projection film with suction cups 
 أفالم العرض الضوئي قابلة للنقل مع أكواب شفط

Lumens 
400 ,700 
& 3000  

Maximum 
image size 

100” 
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Model Color Size 

T22 Transparent 22''(0.33m X 0.44m) 

T32 Transparent 32''(0.48m X 0.64m) 

T42 Transparent 42''(0.63m X 0.84m) 

T46 Transparent 46''(0.69m X 0.92m) 

T55 Transparent 55''(0.82m X 1.10m) 

T60 Transparent 60''(0.90m X 1.20m) 

T65 Transparent 65''(0.975m X 1.3m) 

T80 Transparent 80''(1.20m X 1.60m) 

T100 Transparent 100''(1.50m X 2.0m) 

Model Color Size 

G22 Grey 22''(0.33m X 0.44m) 

G32 Grey 32''(0.48m X 0.64m) 

G42 Grey 42''(0.63m X 0.84m) 

G46 Grey 46''(0.69m X 0.92m) 

G55 Grey 55''(0.82m X 1.10m) 

G60 Grey 60''(0.90m X 1.20m) 

G65 Grey 65''(0.975m X 1.3m) 

G80 Grey 80''(1.20m X 1.60m) 

G100 Grey 100''(1.50m X 2.0m) 

ن ، حلل هذه املشكلة إعالقد يواجه بعض العمالء رفضا من أصحاب املراكز التجارية مينعهم من لصق الفيلم على واجهة احملل ، او قد  تتدخل البلدية مطالبة برسوم 

اخل، هذه االفالم الدقمنا بتطوير سطح يتم تركيب الفيلم عليه ومزود هذا اللوح بأكواب شفط هواء الصقة، يتم تركيب هذا اللوح على واجهة احملل الزجاجية من 

-Gلألفالم الشفافة و  T-Seriesنطلق على هذه الفئة من املنتجات    . واأللواح قابلة للنقل وتركيبها يف مكان آخر مع مراعاة نقل مكان الربوجيكتور ايضا
Series  لألفالم الرمادية، تتوفر مبقاسات خمتلفة كاملوضح أدناه 

 

Removable rear projection hybrid film with suction cups 
هواء شفطللنقل مع أكواب قابلة الهجين العرض الضوئي أفالم    
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Removable rear projection film with suction cups 
 أفالم العرض الضوئي قابلة للنقل مع أكواب شفط
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Rear Projection Film  VS-RPF  

Removable rear projection film with suction cups 

Transparent or    
 glass surface 
 السطح الزجاجي او الشفاف

Hanging air suction cups 
 أكواب شفط الهواء  لتعليق الفيلم

Hybrid film with aluminum frame 
 الفيلم الهجين مع إطار ألومنيوم

projector 
 البروجيكتور
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Removable rear projection film with suction cups 
 أفالم العرض الضوئي قابلة للنقل مع أكواب شفط

WINSHOW 
transparent or grey 
removable rear 
projection hybrid film 
with aluminum profile 
& suction cups 

 

، فيلم عرض ضوئي  هجني وينشو 

للنقل مع أو رمادي قابل شفاف 

إطار حامل من األلومنيوم و أكواب  

 هواءشفط 
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Removable rear projection film with suction cups 
 أفالم العرض الضوئي قابلة للنقل مع أكواب شفط
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REAR PROJECTION SELF ADHESIVE FILM SIGNAGE 
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Rear projection film pasted on acrylic panel is the 

ideal alternative signage solution to conventional 

heavy, expensive and fragile screens. 

Removable film acrylic panel with chrome 

accessories can be suspended from ceiling and use 

as a signage or use any existing transparent 
surface.    

 االستخدامات المثلى  كلوحات إعالنية 
Signage applications  

  عوضا داخلية إعالنية كلوحات الضوئي العرض افالم استخدام ميكن

  للكسر والقابلة الوزن والثقيلة ، كلفة األكثر األخرى اخليارات عن

  من لوح على لإلزالة القابل الفيلم لصق ميكن ، بأنواعها كالشاشات

 مظهر اجل من كروم بأكسسوارات بالسقف واملعلق الشفاف االكريليك

  شفافة اسطح على الفيلم يلصق أو  الزجاج،   خطورة ولتقليل امجل

 .اجلهتني من رؤيتها ميكن موجودة
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REAR PROJECTION SELF ADHESIVE FILM SIGNAGE 
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REAR PROJECTION SELF ADHESIVE FILM SIGNAGE 

Model Color Size 

CS-T22 Transparent 22''(0.33m X 0.44m) 

CS-T32 Transparent 32''(0.48m X 0.64m) 

CS-T42 Transparent 42''(0.63m X 0.84m) 

CS-T46 Transparent 46''(0.69m X 0.92m) 

CS-T55 Transparent 55''(0.82m X 1.10m) 

CS-T60 Transparent 60''(0.90m X 1.20m) 

CS-T65 Transparent 65''(0.975m X 1.3m) 

CS-T80 Transparent 80''(1.20m X 1.60m) 

CS-T100 Transparent 100''(1.50m X 2.0m) 

Model Color Size 

CS-G22 Grey 22''(0.33m X 0.44m) 

CS-G32 Grey 32''(0.48m X 0.64m) 

CS-G42 Grey 42''(0.63m X 0.84m) 

CS-G46 Grey 46''(0.69m X 0.92m) 

CS-G55 Grey 55''(0.82m X 1.10m) 

CS-G60 Grey 60''(0.90m X 1.20m) 

CS-G65 Grey 65''(0.975m X 1.3m) 

CS-G80 Grey 80''(1.20m X 1.60m) 

CS-G100 Grey 100''(1.50m X 2.0m) 

WINSHOW, dark grey OR transparent rear projection self-adhesive film acrylic signage,  8mm thickness, 
chrome ceiling mounting accessories 

 

 تعليق من السقف كروم  ملم ، اكسسوارات 8رمادي داكن ذاتي اللصق على لوحة اعالن اكريليك مساكة  شفاف أو   وينشو ، فيلم عرض ضوئي 
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V-Studio provides comprehensive solutions for owners of  multiple shops/signage, who wish to 

remotely control video displays. Our special web based software will enable shops owner or 

administrators to select video to play, the time of  playing along with other features from a 

distance, through the internet, irrespective of  the number of  shops or signage. Software is sold 

at SR14380 in addition to license fee of  SR960 for each shop or signage. 

Windows/Signage rear projection remote central management 
 التحكم عن بعد في عرض فيديو واجهات المحل التجاري

SR960 

license fee  

SR14,380 

Software Price 



Slide       www.v-studio.co    28 

Rear Projection Film  VS-RPF  

عرض عدة فيديوهات على عدة واجهات للمتاجر  أو أصحاب اللوحات االعالنية املتعددة وإمكانية حلواًل شاملة مُلاّلك املتاجر املتعددة  V Studioتقّدم 

ريال 14380كلفة الربنامج هي . باإلستعانة باإلنرتنت V Studio ستديو يف  softwareبرامج  يف العرض عن بعد باستخدام أو لوحات والتحكم 

كل شاشة حتتاج لربطها بكمبيوتر من خالل الربوجيكتور حممل على  . ريال سعودي960سعودي باالضافة لرخصة ملدة عام لكل شاشة قيمتها 

 الكمبيوتر رخصة الربنامج  

Windows rear projection remote central management 
 التحكم عن بعد في عرض فيديو لعدة واجهات محالت تجارية
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 احملالت التجارية للبيع بالتجزئة•

 مباني الشركات الكربى•

 صاالت عرض السيارات•

 السوبر ماركت•

 البنوك•

 املراكز التجارية•

 اجلامعات•

 املدارس•

 املعارض التجارية•

 املطاعم•

 املؤمترات والفعاليات•

 شركات الدعاية واإلعالن•

 الفنادق•

 ورش العمل•

 املطارات•

 

 

 

Winshow rear projection applications 
واللوحات اإلعالنية منتجات وينشــوأفالم إستخدامات    
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Have no video? Our video production team will produce your video at the best quality & price. 

.فريق إنتاج الفيديو اخلاص بنا يستطيع إنتاج فيديو عالي اجلودة ملنتجاتك باسعار تنافسية ؟اليتوفر لديك فيديو ملنتجاتك  

Winshow rear projection applications 
إستخدامات أفالم منتجات وينشــو واللوحات اإلعالنية   

Retailing shops 

Theme Parks 
Automotive showrooms 

Supermarkets 

Shopping malls 
Entertainment  

Schools 

Tradeshows & Exhibitions 
Restaurants 

Advertisement 

Banquet Halls Hotels 

Airports 
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E-book 

Airports 

Retailing shops 

Corporate offices 
Automotive showrooms 

Supermarkets 

Banks 

Shopping malls 
Universities  

Schools 

Tradeshows & Exhibitions 
Restaurants 

Events & seminars 
Advertisement 

Banks Hotels 

Airports 

 الكتاب اإللكتروني
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E-book 

Airports 

Retailing shops 

Corporate offices 
Automotive showrooms 
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Banks 

Shopping malls 
Universities  
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Events & seminars 
Advertisement 

Banks Hotels 
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 الكتاب اإللكتروني

Winshow Customized e-book system from V-Studio is a new way to show off your book in bookstores, at 
conventions, and in shopping malls, as well as your products catalogue or video. The system uses a projector 
and computer which are placed on the floor. The projector reads the book or catalogue from the computer, 
and then displays it on a clear plastic screen. This makes it an attractive and eye catching display that can 
bring in new audiences for your book or catalogue and increases both exposure and sales. 
 With this system, customers can now scroll through the book’s/catalogue’s virtual pages, view a book trailer 
or product’s page, and zoom in on specific images or passages of text. In an industry that is often competing 
with more modern technology that has a higher visual draw, having this modern and eye catching system is a 
great way to draw attention. It can be used as part of a book signing, to promote books that are 
underexposed, to highlight the arrival of a new bestseller, or introduce a new product etc. 

  حمتواه وتصميم تصنيعه يتم ستديو يف صقر من وينشو منتجات من اإللكرتوني الكتاب نظام

  من اجلديدة اإلصدارات لعرض متطور جديد تقين أسلوب وهو ، اخلاصة العميل رغبة حسب

  املنتجات (كاتالوجات) كتيبات عرض وكذلك ،  التجارية واملراكز  املؤمترات أو املكتبات يف الكتب

   . الفيديو أو بالصور التسويقية
  حتت األرض على تثبيتهم يتم آلي وحاسوب (الربوجيكتور) الصورة إسقاط جهاز النظام يستخدم

  ثم اآللي احلاسوب من الكاتالوج أو الكتاب حمتوى  بقراءة الربوجيكتور يقوم ، .العرض وحدة

 للجمهور واإلبهار للعرض اجلذب عنصر بوفر مما ،  شفافة شاشة على احملتوى عرض على يعمل

 .العمالء أو
  التسويق الكتيب أو الكتاب صفحات تصفح من العمالء يتمكن اإللكرتوني الكتاب نظام مع 

  صفخات يف املنتجات أو ، اإلصدار قبل الكتاب على الضوء القاء إعالنات على واإلطالع  اإلفرتاضية

   .مبتكرة تقنية بطريقة بالصفحة النص من جزء او  معيّنة صورة وتقريب ، التسويقي الكتّيب
   عامة املنتجات تسويق أو اجلديدة املطبوعات لتسويق  اإللكرتوني الكتاب نظام يستخدم

 

 

 

Download video from HERE حتميل الفيديو 

https://www.dropbox.com/s/f7drs7ddf0jp0vt/V-studio, WINSHOW ebook video.wmv?dl=0
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Interactive floor/wall projection العرض التفاعلي على األرض أو الحائط 

Airports 

Retailing shops 

Corporate offices 
Automotive showrooms 

Supermarkets 

Banks 

Shopping malls 
Universities  

Schools 

Events & seminars 
Advertisement 

Banks Hotels 

Airports 
Interactive floor projection 
Winshow interactive floor/wall projection system is a hardware and software solution for interactive advertising, 
exhibition, entertainment, etc. It combines human body motion with floors or walls and other surfaces interaction. 
The system projects an interactive image on floor up to 200” screen size or 3m x 2,25m 
A full system includes the projector, computer, software, video capture (Motion sensor) and installation parts.  
Interactive floor/wall projection system brings you strong advertising recall, intense consumer engagement, increased 
likelihood to buy and strong word of mouth. 
The system can be used in exhibitions, events, advertisement, schools, museums, malls, retailing shops, 
supermarkets, entertainment, theme parks and much more.  
The system comes in one piece of equipment mounted on the ceiling 2-6 meter from the floor or wall and easily plug 
in and play with a selection of over 160 effects to select from or select to customize & personalize. .  

 احلائط أو األرض على التفاعلي الضوئي لعرض ا
   أجهزة عن عبارة وهو احلائط أو األرض على التفاعلي الضوئي العرض نظام للذكي منتجها وينشو تقدم

 وتفاعل اجلسم حركة بني النظام جيمع . والرتفيه واملعارض والعروض التفاعلية لإلعالنات وبرنامج

  خالل من احلائط أو األرض على تفاعلية صورة بإسقاط النظام يقوم . آخر سطح أي أو احلائط أو األرض

   مرت 2,25 × مرت 3 او .بوصة 200 حتى حجمها يصل أرضية شاشة
 اخلاص والربنامج ، اآللي واحلاسوب ،  (الربوجيكتور) الصورة إسقاط جهاز يتضمن الكامل النظام

  . الرتكيب وأجزاء (احلركة مستشعر) الصورة التقاط ونظام ، بالنظام
 ، اجلمهور من أكرب ومشاركة ، قويا اعالنا مينحك احلائط أو األرض على التفاعلي الضوئي العرض نظام

 . ملنتجاتك أكثر  بيع واحتماليات
 واملراكز ، واملتاحف ، واملدارس ، والفعاليات واملؤمترات ، التجارية املعارض خالل النظام إستخدام ميكن

   .ذلك خالف الكثري ويف ، الرتفيهية واملنشاءات ، ماركت والسوبر ، بالتجزئة البيع ومتاجر ، التجارية
 من مرت 6-2 بني ترتاوح مسافة وعلى السقف يف تركيبها أو تعليقها يتم واحدة قطعة من يتألف النظام

 من اختيار 160 من اكثر مع وتشغيلها الطاقة مبصدر وصلها  يتم تامة  وبسهولة احلائط أو األرض

 ومنتجه العميل هوية لتكتسب تعديلها أيضا ميكن اليت املؤثرات

Download video from HERE حتميل الفيديو 

https://www.dropbox.com/s/rzcrthrlvhn76nf/V-Studio Winshow Interactive Floor Projection compressed.mp4?dl=0
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4m 
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Interactive wall projection العرض التفاعلي على الحائط 
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Over 160 effects to choose from and customize or personalize placing your logo or products’ images 
 مؤثر ميكن اإلختيار منها وتعديلها لتحمل هويتك التجارية أو شعار وصور منتجاتك  160أكثر من 

Interactive floor/wall projection applications 
العرض الضوئي التفاعلي على األرض أو الحائطإستخدامات   

Retailing shops 

Theme Parks 
Automotive showrooms 

Supermarkets 

 سوبرماركت

Shopping malls 
Entertainment  

Schools 

Tradeshows & Exhibitions 
Restaurants 

Advertisement 

Banquet Halls Hotels 

Airports 

Interactive floor/wall projection العرض التفاعلي على األرض أو الحائط 
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PC 
Configurations: 
CPU: I3 2120/2130 
Main board: H61 series 
Graphic card: Integrated graphic card 
Memory: 4GB 
Operating System: WIN7 32bits 
- Projector (Panasonic PT-VX410Z) 
   Brightness: 4000 ANSI lumens 
   Contrast Ratio: 2000:1 
  Resolution: 1024 x 768 
  Projection Lamp: 245W 
  Voltage: 100-240V 
- Brackets 
- Interactive software 
- Video capture & brackets 
- Windows 7 OS 
- Video capture USB card 
- Cable 
- 15 Effects 
- USB dongle 
- Wireless Mouse & Keyboard 

Interactive floor/wall projection العرض التفاعلي على األرض أو الحائط 
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Interactive floor projection العرض التفاعلي على األرض 

We provide different projector mounting arches for those 
don’t wish to use their own ceiling. 
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Interactive floor projection العرض التفاعلي على األرض 

 يتيح ستديو في ب الخاص البرنامج

 نظام صورة من اكثر بين الربط لنا

 صورة نفس على للحصول واحد
   المطلوب بالطول المؤثر

V-Studio special edge 
blending software helps us 
joining more than 1 effect 
image together to create 

one lone effect image   
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Interactive floor projection العرض التفاعلي على األرض 
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Interactive floor projection العرض التفاعلي على األرض 
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Interactive floor projection العرض التفاعلي على األرض 



www.v-studio.co  
+966 12 283 4088 

Visual marketing solutions 
Promoting visions 


