
Kai Hansen  
tilbyr nå det  
du måtte ønske  
av digitale 
skjermløsninger!



Budskap på skjerm – et produkt som lever

En ny kanal for kommunikasjon har funnet veien ut  til publikum. Der folk  
møtes – på arenaer for de helt store folkemasser, på flyplasser, handlesentre  
og messestands, på tog og buss – er levende budskap på skjerm blitt en del  
av hverdagen. Vi hos Kai Hansen vil gjerne være innovatører – ikke bare på trykksaker.  
Derfor ligger vi helt i front av utviklingen av digitale skilter, skjermsøyler og ulike typer  
skjermer. Vi leverer hele sortimentet.

Gjennom kanskje Norges mest brukervennlige programvare er det veldig enkelt  
å administrere skjermene, styre innholdet og skape godt materiell for dine skjermer.
 
På en digital flate kan man skape en tiltrekkende effekt gjennom bilder, reklame- 
plakater, video, tekst og animasjon. Digitale skjermløsninger gir også muligheten  
for mer effektive og lønnsomme kampanjer rettet direkte mot aktuelle kundegrupper.

Riktig bruk av digital skilting gir:
- Økt eksponering
- Mulighet tilpasset eksponering mot aktuelle brukergrupper
- Økt salg
- Stoppeffekt

- Mer engasjement for publikum
 

Budskapet kan stadig forandres etter  
bedriftens ønsker og behov
 
Kai Hansen hjelper deg med oppsettet, og dere kan enkelt oppdatere innholdet  
på egen hånd. Skjermene styres gjennom et publiseringsverktøy via nettet som gir  
full oversikt over innholdet.

Publiseringsverktøyet gir:
- Enkel publisering av innhold
- Tilgangsstyring
- Overvåkning av en eller flere skjermer
- Tilgang til kalendere mot f.eks. Google eller Office 365
- Publiseringer fra sosiale medier
- Nedtelling
- Værvarsel

- RSS Feeds fra nettsider etc.

Du får hjelp når du trenger det – fra folk  
som vet alt om service, drift og vedlikehold 
 
Kai Hansen hjelper deg i gang og er behjelpelige underveis dersom det er behov  
for det. Ønsker du at vi tar oss av vedlikehold av skjermene utendørs, så kan vi  
tilby en serviceavtale.
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SKJERMSØYLER //

Utstyr:

- 43” skjermsøyle // 55” skjermsøyle // 65” skjermsøyle 

Spesifikasjoner:

- 43” skjermstørrelse // 55” skjermstørrelse // 65” skjermstørrelse

- Full HD

- 24 / 7 display fra LG

- USB og HDMI tilkobling

- Sort eller hvit utførelse

- Andre farger leveres med tillegg på kr 800,-

- Integrert Windows



Spesifikasjoner:

- LED-skjerm P0,8 – P6,0

- Leveres i ønsket størrelse 1 – 100 m2

- 1200 – 1600 NITS lysstyrke

- Automatisk skalering

- Vegghengt, takhengt eller på stativ

- Styres via Web

- Standard 16:9 format, men alle formater er mulig

- Front service

INNENDØRS LED-SKJERM // UTENDØRS LED-SKJERM //

Spesifikasjoner:

- LED-skjerm P0,8 – P20,0

- Leveres i ønsket størrelse 1 – 100 m2

- 2500 – 5000 NITS lysstyrke

- Automatisk skalering

- Vegghengt, takhengt eller på stativ

- Styres via Web

- Standard 16:9 format, men alle formater er mulig

- Front service

- IP65 klassifisert



DOBBELTSIDIG SKJERM //

Utstyr:

- Dobbeltsidig skjerm 46” eller 55” 

Spesifikasjoner:

- 3000 NITS på ene siden (ut mot vindu)

- 1000 NITS på innsiden

- To forskjellige budskap

- Inkludert oppheng

- Kan benyttes hengende eller stående

- Veldig tynt og enkelt design



VEGG- / TAKHENGT SKJERM //

Utstyr:

- Digital signage skjerm

- Veggfeste for skjerm (ved monterting på vegg) 

Spesifikasjoner:

- Samsung skjerm

- 24 / 7 drift

- Tizen plattform

- 500 NITS lysstyrke

- Innendørs – vendt innover i lokalet

- HDMI og USB tilkobling

- Mulighet for infoskjermen.no direkte i skjerm

- Veldig tynt og enkelt design



LED-STORSKJERM / LED-BANNERE / DIGITAL SKILTING // 

LED-bannere og digital skilting finnes i uendelige ulike format og pixler (oppløsning).  

Vi i Kai Hansen leverer typen “Sports Perimeter” – UEFA-godkjente produkter. 

 

Skjermen som er avbildet over: 191 meter langside og kortside. 2 x 32 m2 storskjerm,  

p13 Pixel Pitch, SMD teknologi, 5000 NITS.

Alle LED og rammer kan enkelt vedlikeholdes separat og som egne enheter. 

All dokumentasjon som CE-godkjenning, samsvarserklæring og produktmanualer inkluderes.



Med trykk på 
opplevelse!

COSTUME MADE //

Det finnes ikke begrensninger – bare muligheter!

Kai Hansen har lenge brukt slagordet: Kan du tenke det, kan vi trykke det! Nå kommer  

vi med et nytt løfte: Der du vil ha en skjerm, kan du få en skjerm! Våre produkter er særdeles  

kundetilpasset – det er bare å se for seg muligheten av budskap på skjerm i henhold til  

egen profil, hvor du vil, inne eller ute. 

Aldri har ordene "fleksibel" og "skreddersydd" passet bedre. På din stand, på din reklamevegg,  

på din innloggingsportal, på din fasade – og hvor det måtte være – setter vi opp en skjermløsning  

akkurat slik du vil ha den.
 

Enklere blir det ikke.



Stavanger 

Kontorveien 12 

4033 Stavanger 

+ 47 51 90 66 00

Kristiansand 

Festningsgata 40 

4614 Kristiansand 

+ 47 38 00 30 50

Haugesund 

Fjellveien 1A 

5532 Haugesund 

+ 47 52 70 33 70

Ølen 

Haukelivegen 668 

5582 Ølensvåg 

+ 47 53 76 60 80

post@kai-hansen.no 

kai-hansen.no


