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LED-näytöt ovat isoja ja merkittäviä investointeja 
yrityksille, joten hankintaan kannattaa paneutua 
huolella. Onnistunut investointi koostuu laaduk-
kaista, testatuista laitteista, ammattitaitoisesta 
asennuksesta,  helposta sisällönhallinnasta ja 
jatkuvasta huolenpidosta sekä kaikenkattavasta 
asiantuntijuudesta. Näin investoinnista saadaan 
paras hyöty vuosien mittaan ja onnistunut hankin-
ta tulee myös kokonaisedullisimmaksi. 

Fisplay on LED-jättinäyttöjen ja erilaisten info- ja 
palvelunäyttöratkaisuiden asiantuntija. Meillä on 
vankka alan asiantuntemus ja kokemus. Toimim-
me itse maahantuojana, testaamme kaikki laitteet 
ja kelpuutamme valikoimiimme vain parhaat, toi-
mivat ratkaisut.

Kokonaisvaltaista asiantuntevaa palvelua
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Huolenpitosopimus
LED-jättinäyttö on herkkä elektroninen laite. Huoltamatta 
ja oman onnensa varaan jätettynä tekniikka rapautuu, 
näyttö pikku hiljaa himmenee ja elementit menevät mus-
tiksi. 

Fisplay tarjoaa toimittamilleen LED-jättinäytöille huolen-
pitosopimuksen. Näin näyttö on aina toimintakunnossa 
ja sen käyttöikä pidentyy. 

35,-/m2/kk 10 m2 näyttöihin asti
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FisplayCloud sisällönhallintajärjestelmä

FisplayCloud sisällönhallintaohjelmisto on SaaS-ohjelmisto, 
jolla voidaan hallita omalla kännykällä tai tietokoneella eri 
näyttöjä etäisyydestä riippumatta.  

Ohjelmisto on täysin pilvipohjainen ja hämmästyttävän help-
pokäyttöinen.

• Käyttö nettiselaimella kännykällä, padilla tai tietokoneella

• Ei ladattavia ja päivitettäviä ohjelmia

• Näyttökohtainen sisältö

• Näytön ajastus

Näin helposti se käy
1. Tuo media palvelimelle (YouTube, Vimeo, PDF, kuvat, eri vi-
deoformaatit, tms.)

2. Luo soittolista

3. Vie media soittolistalle

4. Luo kanava, jonne lisäät soittolistan 
sekä haluamasi näytöt

5. Katso kun kuva tulee 
näytölle näkyviin. (viive n. 5 sek)

Mediatoistimen avulla ohjaat näytön 
sisältöä verkon yli.
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Kolme vaihtoehtoa

FisplayCloud Basic 30,-/kk/näyttö
• Kolme näyttöä ja kolme käyttäjää
• Koulutus ohjelmiston käyttöön 

FiplayCloud Pro 40,-/kk/näyttö
• Rajaton näyttö ja käyttäjämäärä
• Koulutuksen ohjelmiston käyttöön
• Etätuki
• Näyttöjen monitorointi
• Uudet päivitykset
• Uudet järjestelmäominaisuudet
• Mahdollisuus integraatioihin
• Koulutus ohjelmiston käyttöön

FisplayCloud Enterprise 
Pyydä räätälöity tarjous, alk. 10,-/kk/näyttö
• Rajaton näyttö ja käyttäjämäärä
• Koulutus ohjelmiston käyttöön
• Etätuki
• Näyttöjen monitorointi
• Uudet päivitykset
• Uudet järjestelmäominaisuudet
• Räätälöityjä integraatioita eri ohjelmistoihin

Näyttö voidaan jakaa osiin ja jakaa niihin eri sisältöä. 

FisplayCloudin hallintapaneeli on selkeä ja erityisen helppokäyttöinen
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Infonäytöt 
Infonäyttö sopii sisäisen viestinnän tehostamiseen, markki-
nointiin sekä opastetauluiksi ja infotauluiksi. Infonäytöt ovat 
tavallisesta televisiosta poiketen kirkkaita ja suunniteltu 
jatkuvaan käyttöön.  

Kirkkaus vaikuttaa siihen kuinka hyvin näytöllä oleva materiaali nä-
kyy. Pääsääntöisesti sisällä käytetään noin 450-700 nitin kirkkau-
della olevia näyttöjä (tavallinen TV n. 350 nit). Ikkunanäytöt sekä 
ulkonäytöt ovat 2500-5000 nitiä.  

Infonäytöt myydään käyttöajan mukaan 16/7, 18/7 ja 24/7.  En-
simmäinen numero kertoo kuinka kauan näyttö on päällä päivässä 
ja toinen numero kertoo kuinka monena päivänä viikossa.  

Kun kirkkaus, käyttöaika sekä koko on määritelty, voidaan määri-
tellä ominaisuudet. Vaihtoehtoina ovat mm. UHD ja FHD-näyttö, 
kosketusnäyttö. Käyttökohteita on monenlaisia ja käyttökohteet 
määrittelevät mitä ominaisuuksia infonäytöltä vaaditaan.

Helppo Infonäyttöpaketti
• Infonäyttö
• Mediatoistin
• Seinä- tai lattiateline
• Asennus ja käyttöopastus
• Toimitus pääkaupunkiseudulle

Hinnat ovat ohjeellisia. Kysy rahoitustarjousta!

Infonäytöt 
 

Infonäyttö  
 
Infonäyttöjä käytetään nykyisin erityisen paljon sisäisen 
viestinnän tehostamiseen, markkinointiin sekä opastetauluina 
/ infotauluina. Infonäytöt poikkeavat tavallisesta televisiosta 
kirkkaudella sekä käyttöajalla, joka vaikuttaa takuuehtoihin.  
 
Kirkkaus vaikuttaa siihen kuinka hyvin näytöllä oleva 
materiaali näkyy. Pääsääntöisesti sisällä käytetään noin 450- 
700 nitin kirkkaudella olevia näyttöjä (tavallinen tv n. 350 nit). 
Ikkuna näytöt sekä ulkonäytöt ovat 2500 - 5000 nitiä.  
 
Infonäytöt myydään käyttöajan mukaan 16/7, 18/7 ja 24/7.  
Ensimmäinen numero kertoo kuinka kauan näyttö on päällä 
päivässä ja toinen numero kertoo kuinka monena päivänä 
viikosta.  
 
Kun kirkkaus, käyttöaika sekä koko on määritelty voidaan 
ominaisuudet valita näytölle,UHD vai FHD- näyttö, 
kosketusnäyttö vai ei sekä paljon muuta. Käyttökohteita on 
monenlaisia ja käyttökohteet määrittelevät yleisesti eri 
ominaisuuksia valmiiksi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Infonäyttö- paketti  
Sisältää  

- LG-infonäytön 
- Mediatoistimen 
- Seinä- tai lattiateline  
- Asennus 
- Toimitus pääkaupunkiseudulle 

 

Valmistaja 
Koko 

tuumaa  Käyttöaika  Kirkkaus  Teline  Kiinnitys   Hinta 

LG FHD  32''  18 / 7  350 Nit  Seinä tai lattia  200x200  1041 € 

LG FHD  49''  18 / 7  350 Nit  Seinä tai lattia  300x300  1406 € 

LG FHD  55''  18 / 7  350 Nit  Seinä tai lattia  300x300  1715 € 

LG UHD  75''  16 / 7  350 Nit  Seinä tai lattia  600x400  2932 € 

 
Hinnat ovat ohjeellisia. 
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Palvelupäätteet 
Kosketusnäytölliset palvelupäät-
teet vievät käyttäjäkokemuksen 
uudelle tasolle. Erilaisten palve-
lupäätteiden valikoima on moni-
puolinen. Palvelupäätemallistosta 
löytyy sopivat ratkaisut niin sisä- 
kuin ulkokäyttöön. Mallistosta 
löytyy pysty- ja vaakamallisia, 
jalallisia sekä toteemeita. Toteemit 
on mahdollista varustella erilaisilla 
lisävarusteilla, kuten pyörillä help-
poon siirtelyyn.  

Pieni palvelupääte 60,-/kk
Iso palvelupääte 103,-/kk
Toteemi 49” 80,-/kk
Toteemi 49” kosketusnäytöllä 94,-/kk

36 kk leasing. Tarkka kuukausihinta 
lasketaan tarjouksen yhteydessä. 

Kysy mahdollisuutta
pienen palvelupäätteen 
kuukauden koekäyttöön 
fisplay.com/koekaytto
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Palvelupääte  
 
Kosketusnäytölliset palvelupäätteet vie käyttäjäkokemuksen 
uudelle tasolle 
 
Palvelupäätteitä on sisä- sekä ulkokäyttöön suunniteltuja.  
 
Palvelupäätteitä löytyy monenlaisia, pysty- ja vaakamallisia, 
jalalla, toteemi.  
 
Toteemit on mahdollista varustella erilaisilla lisävarusteilla, 
kuten renkaat helppoon siirtämiseen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palvelupääte sisäkäyttöön  
 

Malli  Näyttö 

Avaimet 
käteen 
paketti  Kirkkaus  Resoluutio  Teline 

Hinta 
kpl 

Pieni 
palvelupääte  21,5 '' kosketus FHD  Kyllä  250 Nit  192x1080 

Seinä tai 
lattia  1960 € 

Iso palvelupääte  49 '' kosketus 24/7  Kyllä  450 Nit  192xx1080 
Seinä tai 

lattia  3380 € 
 
Toteemi sisäkäyttöön  
 

Malli 
Koko 

tuumaa' 

Avaimet 
käteen 
paketti  Kirkkaus  Resoluutio  Väri  Hinta 

FisTtoteemi  49  49 ''  Kyllä  350 Nit  1920x1080 
Valkoinen tai 

musta  2 630 € 

FisToteemi  55  55 ''  Kyllä  350 Nit  1920x1080 
Valkoinen tai 

musta  2 800 € 

FisToteemi  49K 
49 '' 

kosketus  Kyllä  350 Nit  1920x1080 
Valkoinen tai 

musta  3 100 € 

FisToteemi 55K 
55 '' 

kosketus  Kyllä  350 Nit  1920x1080 
Valkoinen tai 

musta  3 300 € 
 
Toteemit sisältävät ,renkaat, mediatoistimen, asennuksen ja toimituksen 

pk-seudulla. Hinnat ovat ohjeellisia.   
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Palvelupääte sisäkäyttöön

Toteemi sisäkäyttöön

Toteemit sisältävät pyörät, mediatulostimen, asennuksen ja 
toimituksen PK-seudulla. Hinnat ovat ohjeellisia.
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Liikkuva kuva ei sammaloidu



LED-jättinäytöt
LED-näytöt ovat teknisesti erittäin haastavia vertailla. 
LED-näytöt eivät ole vakiotuotteita, vaan ne räätälöidään aina 
käyttötarkoituksen ja paikan mukaan.

LED-jättinäyttö kootaan elementeistä saumattomaksi näyttöpinnaksi. 
Fisplay käyttää laadukkaita komponentteja, josta rakennetaan sopiva 
kokonaisuus. Hinta ei välttämättä ole halvin, mutta kuvan laatuun, 
kestävyyteen ja huoltovarmuuteen kannattaa panostaa. LED-näytöt 
ovat isoja ja merkittäviä investointeja yrityksiltä sekä teknisesti erittäin 
haastavia vertailla. Pohjatyöt ennen hankintaa kannattaa tehdä huo-
lella, koska vanha sananlasku pitää tässäkin paikkansa ‘’hyvä ja halpa 
ei kulje käsi kädessä’’. 

LED screenit eivät ole vakioituja massatuotteita, kuten infonäytöt ja 
tavalliset televisiot. Moni vertaa virheellisesti infonäyttöä ja LED-näyt-
töä toisiinsa. Näiden ero on selkeä: infonäytöillä toteutetaan pieniä 
näyttöpintoja, LED-näytöllä toteutetaan isoja, saumattomia näyttö-
pintoja. Kuten muillakin toimialoilla halvin hinta ei pääsääntöisesti ole 
laadullisesti paras. LED-näyttöä hankittaessa kannattaa panostaa 
tulevaisuuteen pitkällä aikavälillä, jolloin komponenttien laatu nou-
see merkittävään rooliin. Fisplay käyttää kaikissa LED-jättinäytöissä 
SMD-tekniikkaa.

   Esim. 3,5x2 m, 7 m2 sisätiloihin tarkoitettu FisLED-näyttö

   asennettuna 14 900,- tai 444,-/kk 

Huomioitavaa oikean LED-jättinäytön 
valinnassa
• Näytön sijoituspaikka määrittelee vaadittavan kirkkaustason. 
Vaadi aina automaattista kirkkaudensäätöä.

• Tarkista näytön laatu! Tienvarsilla on paljon huonolaatuisia LED-
näyttöjä.

• Tuleeko näyttö ulos vai sisälle? Se määrittelee näytön IP-
vaativuusluokan.

• Kiinnityspaikan kantavuus ja kestävyys sekä lupa-asiat.

• Ohjauslaitteiden ja varustelun sijoituspaikat.

• Katseluetäisyys määritelee pikselikoon ja näytön koon.

• Mitä näytöllä tullaan esittämään? Kuvia, videoita vai tekstiä?

Lyhyt LED-suomi sanasto
Pitch: Yksittäinen LED (esim.P4/lyhin katseluetäisyys 4 metriä)
Patch: LED-näytön valmistuserä
NITS: Näytön kirkkautta kuvaava yksikkö
SMD: Fisplayn käyttämä nykyaikainen LED-teknologia
DIP: vanhanaikainen LED-teknologia
Resoluutio: Näytön tarkkuus pikseleinä
Katseluetäisyys: Huomioitava oikeanlaista LED-jättinäyttöä valittaessa
Katselukulma: Huomioitava oikeanlaista LED-jättinäyttöä valittessa
Virkistystaajuus: LEDin ”vilkkumis”-taajuus. Huomioitava LED-jättinäyttöä 
valittaessa etenkin jos näyttöä kuvataan kameralla

36 kk leasing. 
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FisLED U-sarja 

U-sarjan näytöt ovat erityisen tarkkoja näyttöjä sisätiloihin.  
Näytöt kiinnitetään toisiinsa pikalukkojen ja kohdistintap-
pien avulla. Näyttöjä käytetään esimerkiksi neuvotteluhuo-
neissa, infotauluina aulatiloissa sekä videoseinien tekemi-
sessä.  

U-sarjan näyttöjä saa eri pikselikokoja: P1,5 - P4. 
U-sarjan yksi kabinetti painaa 7 kg (480x480 mm) 

FisLED U-sarja

 

 

FisLED U-Sarja 
 
 
U - Sarjan näytöt ovat erityisen tarkkoja näyttöjä sisätiloihin.  
Näytöt kiinnitetään toisiinsa pikalukkojen ja kohdistin tappien 
avulla.  
 
Näyttöjä käytetään esimerkiksi neuvotteluhuoneissa, 
infotauluina aulatiloissa, videoseinien tekemiseen.  
 
U - Sarjan näyttöjä saa eri pikseli kokoja aina P1,5 - P4.  
U - Sarjan kabinetti painaa 7 kg (480*480 mm)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarja  Kabinetin 
koko (mm) 

Moduulin 
koko (mm) 

LED- 
tyyppi 

Kirkkaus 
(nit) 

Virran- 
kulutus 
maks. 

(W/M2) 

Virran- 
kulutus 

ka.(W/M2) 
Huolletta- 

vuus 

U1.5  480x480x75  240x240  SMD1010  800  550  180  Edestä 
U1.6  480x480x75  240x240  SMD1010  800  550  180  Edestä 
U1.87  480x480x75  240x240  SMD1515  800  550  180  Edestä 
U2.5  480x480x75  160x160  SMD2020  1000  800  260  Edestä 
U3  576x576x75  192x192  SMD2020  1000  700  240  Edestä 
U4  512x512x75  256x128  SMD2020  1000  650  220  Edestä 

  

3 Fisplay Oy Mestarintie 11 01730 Vantaa sales@fisplay.com +35820 1277870 12



FisLED E-sarja

E-sarjan näytöt ovat erityisen tarkkoja ja viimeisteltyjä näyt-
töjä sisätiloihin lähikatseluetäisyydelle. Näitä näyttöjä käy-
tetään uutistoimistoissa sekä neuvottelu- ja kokoustilojen 
isoissa näyttöpinnoissa. 

E-sarja kabinetti on suoraan videon kuvasuhteessa 
(16:9/ 610 x 343 x 64 mm). 
E-sarjaa on täysin edestäpäin huollettavissa, joten se voidaan 
upottaa seinärakenteiden sisälle.  
E-sarjaa saa valmiilla toimistotelineellä, joka voidaan varustaa erilai-
silla lisävarusteilla.  
E sarjaa voi käyttää ainoastaan sisätiloissa (IP31).  
E-sarjan kabinetti painaa 7,5 kg.

 

FisLED E-Sarja 
 
E - Sarjan näytöt ovat erityisen tarkkoja ja viimeisteltyjä 
näyttöjä lähikatseluetäisyydelle sisätiloissa.  
E - Sarjan näyttöjä käytetään uutistoimistoissa / neuvottelu ja 
kokoustilojen isot näyttöpinnat. 
E - Sarja kabinetti on suoraan video kuvasuhteessa (16:9/ 
610 x 343 x 64 mm) 
E - Sarjaa on täysin edestäpäin huollettavissa, joten se 
voidaan upottaa seinärakenteiden sisälle.  
E - Sarjaa saa valmiilla toimisto telineellä, joka voidaan 
varustaa erilaisilla lisävarusteilla.  
E - Sarjaa voi käyttää ainoastaa sisätiloissa (IP31).  
E - Sarjaa kabinetti painaa 7,5 kg . 

 
 

 

Sarja  Kabinetin 
koko (mm) 

Modulin 
koko (mm) 

LED- 
tyyppi 

Kirk- 
kaus 

Virran- 
kulutus 

Max.(W/M2
) 

Virran- 
kulutus 

Ka. 
(W/M2) 

Huolletta- 
vuus 

E0.9  610x343x62  305x171,5  Min-iLED  800  620  260  Edestä 

E1.2  610x343x62  305x171,5  SMD1010  800  600  250  Edestä 

E1.5  610x343x62  305x17,.5  SMD1010  800  550  220  Edestä 

E1.9  610x343x62  305x171,5  SMD1515  800  600  250  Edestä 
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FisLED U-sarja 

FisLED R-Sarja on vuokrakäyttöön 
suunniteltu kabinettirakenne. Ka-
binetissa on kaikilla sivuilla omat 
kohdistintapit sekä kiristettävät 
lukot.  

R-sarjan kabinettirakenne tukee toinen toista, jonka ansiosta näy-
tön taakse ei tarvitse rakentaa erillistä tukirunkoa.
R-sarjan näytöt voidaan ripustaa katosta roikkuviksi.
R-Sarjan kabinetti painaa 6,5 kg. (500x1000x77 mm)
R-sarjan pikselikoko sisälle on P2.97 - P5.9.
Sisänäytöt edestä/takaa huollettavia.
R-sarjan pikselikoko ulos on P3.9- P5.9.
Ulkonäytöt ovat takaa huollettavia. 

FisLED R-sarja 

 

FisLED R - Sarja  
  
FisLED R-Sarja on vuokrakäyttöön suunniteltu 
kabinettirakenne. Kabinetissa on kaikilla sivuilla omat 
kohdistintapit sekä kiristettävät lukot.  
R-sarjan kabinettirakenne tukee toinen toistaa, jonka ansiosta 
näytön taakse ei tarvitse rakentaa erillistä tukirunkoa.  
R-sarjan näytöt voidaan ripustaa katosta roikkuviksi.  
 
 
R-Sarjan kabinetti painaa 6,5 kg.(500*1000*77) 
R-sarjan pikselikoko sisälle on P2.97 - P5.9. 
Sisänäytöt edestä / takaa huollettavia. 
R-sarjan pikselikoko ulos on P3.9- P5.9. 
Ulkonäytöt takaa huollettavia.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarja  Kabinetin 
koko (mm) 

Modulin 
koko (mm) 

LED- 
tyyppi 

Kirk- 
kaus 

Virran- 
kulutus 
Max. 

(W/M2) 

Virran- 
kulutus 

Ka. 
(W/M2) 

Huollettavuus 

R2.97  500x500x77  250x250  SMD2020  1000  480  190  Edestä ja takaa 

R3.9  500x1000x77  250x250  SMD2020  1000  450  160  Edestä ja takaa 

R4.8  500x1000x77  250x250  SMD2020  1000  420  150  Edestä ja takaa 

R03.9  500x1000x77  250x250  SMD1921  4500  600  250  Takaa 

RO4.8  500x1000x77  250x250  SMD2727  5000  560  220  Takaa 

RO5.9  500x1000x77  250x250  SMD2727  5000  550  190  Takaa 

  

5 Fisplay Oy Mestarintie 11 01730 Vantaa sales@fisplay.com +35820 1277870 
14



FisLED T-sarja ja TG-sarja 

T-Sarjan näyttöjä voidaan käyttää lattialla ja seinällä.
T-sarjan näytöt mahdollistavat kaarevien muotojen tekemi-
sen säädettävän lukituksen avulla. Kabinetit on säädettävis-
sä ±0-10 astetta.
 
T-sarjan kabineteissa on kantokahvat ne toimivat myös kiinnitysluk-
koina kabinettien välillä.
T- ja TG-sarjojen kabinetit painavat 8 kg (500x500x85 mm)
T-sarjan IP31 ja TO-sarjan IP65 edestä / takaa IP54.
TG-sarjan IP65 edestä / takaa IP31.

 

FisLED T-Sarja ja TG- Sarja  
 
T-Sarjan näyttöjä voidaan käyttää lattialla ja seinällä.  
T-sarjan näytöt mahdollistavat kaarevien muotojen tekemisen 
säädettävän lukituksen avulla. Kabinetit on säädettävissä +- 
0-10 astetta. T- sarjan kabineteissa on kantokahvat ne 
toimivat myös kiinnitys lukkoina kabinettien välillä.  
 
T- /TG- Sarjana kabinetit painaa 8kg (500*500*85) 
 
T-Sarjan IP31 ja TO- sarja IP65 edestä / takaa IP54. 
TG-Sarjan IP65 edestä / takaa IP31.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sarja  Kabinetin koko 
(mm) 

Modulin koko 
(mm) 

LED- 
tyyppi  Kirkkaus 

Virran- 
kulutus Max. 

(W/M2) 

Virran- 
kulutus 

Ka.(W/M2) 

Huollet- 
tavuus 

T2.8  50x500x85  250x250  SMD2020  1000  500  200  Edestä ja 
takaa 

T3.9  500x500x85  250x250  SMD2020  1000  480  190  Edestä ja 
takaa 

TO 2.9  500x500x85  250x250  SMD1516  4500  600  250  Edestä ja 
takaa 

TO 3.9  500x500x85  250x250  SMD1921  5000  600  250  Edestä ja 
takaa 

TO 4.8  500x500x85  250x250  SMD2727  5000  560  220  Edestä ja 
takaa 

TO 6.2  500x500x85  250x250  SMD2727  5000  500  180  Edestä ja 
takaa 

TG 1.8  500x500  250x250  SMD2020  800  600  250  Edestä ja 
takaa 

TG 2  500x500  250x250  SMD1515  800  600  250  Edestä ja 
takaa 

TG 2.5  500x500  250x250  SMD1515  800  600  250  Edestä ja 
takaa 
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FisLED M-sarja 

M-sarja on ulkokäyttöön suunniteltu LED-näyttö, joita käy-
tetään esimerkiksi valomainosten sijaan, julkisivun mainos-
näyttönä ja siitä voidaan rakentaa kaksipuolisia LED-näyttö-
jä ulos.   

M-sarjan näytölle ei tarvitse suunnitella omaa telinettä, jos kiinni-
tettävä materiaali on puu, betoni, tiili tai muu kiinnityksen kestävä 
pinta. 
M-sarja on täysin edestä huollettava, joten näytön voi upottaa 
esimerkiksi rakenteiden sisälle jolloin saadaan myös helpommin 
suojattua näyttö ilkivallalta.
M-sarjan LED-näyttöjä saa eri pikselikoolla P4.2-P10.
M-sarja kabinetti painaa 25 kg (960x960 mm).
M-sarjan IP67 edestä / takaa IP65. 

 

FisLED M - Sarja  
 
M - Sarja on ulkokäyttöön suunniteltu led-näyttö, joita 
käytetään esimerkiksi valomainosten tilalla / julkisivun 
mainosnäyttö / kaksipuoliset led-näytöt ulos. 
 
M - Sarjan näytölle ei tarvitse suunnitella omaa telinettä, jos 
kiinnitettävä materiaali on puu / betoni / tiili tai muu vastaava.  
 
M-Sarja on täysin edestä huollettava, joten näytön voi upottaa 
esimerkiksi rakenteiden sisälle jolloin saadaan myös 
helpommin suojattua näyttö ilkivallalta.  
 
M-Sarjan led-näyttöjä saa eri pikselikoolla P4.2-P10. 
M-Sarja kabinetti painaa 25 kg(960*960).  
M-Sarjan IP67 edestä / takaa IP65.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarja  Kabinetin 
koko (mm) 

Modulin 
koko (mm)  LED-tyyppi  Kirkkaus 

Virran- 
kulutus 
Max. 

(W/M2) 

Virran- 
kulutus Ka. 

(W/M2) 
Huollettavuus 

M4  960x960x110  320x320  SMD1415  5000  750  225  Edestä ja takaa 

M5  960x960x110    SMD1921  5000  750  225  Edestä ja takaa 

M6  960x960x110    SMD3535  6000  800  240  Edestä ja takaa 

M8  960x960x110    SMD3535  6000  850  255  Edestä ja takaa 

M10  960x960x110    SMD3535  6500  850  255  Edestä ja takaa 
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FisLED MS-sarja

Stadium LED-näyttö sarja poikkeaa muista LED-näytöistä 
erityisen kirkkailla väreillä, korkealla virkistystaajuudella 
sekä korkealla kontrastisuhteella. Tässä on markkinoiden 
paras ratkaisu kentän reunamainoksiin! 
 

MS-sarjan näyttöjä käytetään urheilukenttien reunoilla, kuten jalka-
pallo, pesäpallo, raviradat, tenniskentät, sekä muut paikat missä 
halutaan mainostaa kentän reuna-alueilla.  

MS-sarjan näytöt soveltuvat ulkokäyttöön. MS-sarjan näyttöjä voi-
daan tarvittaessa kallistaa 0-35 asteen kulmaan. Näytöt eivät vaadi 
erillistä telinettä tasaiselle alustalle asennettaessa. 

MS-sarjana näytöt ovat edestä päin huollettavia. Sarjasta löytyy eri 
pikselikokoja P4-P10.  

MS-sarjan kabinetti painaa 35 kg (1280x960 mm). MS-sarjan IP67 
edestä / takaa IP65.

 

FisLED MS- Sarja  
 
Stadium led - näyttö sarja joka poikkeaa muista led-näytöistä 
erityisen kirkkailla väreillä,korkea virkistystaajuus sekä 
korkealla kontrastisuhteella!  
 
Tässä markkinoiden paras ratkaisu kentän reunamainoksiin!  
 
MS-Sarjan näyttöjä käytetään urheilukenttien reunoilla, kuten 
jalkapallo, pesäpallo, raviradat, tenniskentät, sekä muut paikat 
missä halutaan mainostaa kentän reuna-alueilla.  
 
MS-Sarjan näytöt soveltuvat ulkokäyttöön. MS-sarjan näyttöjä 
voidaan tarvittaessa kallistaa 0-35 asteen kulmaan. Näytöt 
eivät vaadi erillistä telinettä tasaiselle alustalle asennettaessa.  
 
MS- sarjana näytöt ovat edestä päin huollettavia. Sarjasta 
löytyy eri pikselikokoja P4-P10.  

 
 
 
MS- Sarjan kabinetti painaa 35 kg(1280*960).  
MS-Sarjan IP67 edestä / takaa IP65.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarja  Kabinetin 
koko (mm) 

Modulin 
koko 
(mm) 

LED- 
tyyppi  Kirkkaus  Virrankulutus 

Max .(W/M2) 
Virrankulutus 
Ka. (W/M2) 

Huolletta-
vuus 

MS4.2  1280x960x100  320x320  SMD1515  4500  600  250  Edestä 

MS5  1280x960x100    SMD1921  5500  600  250  Edestä 

MS6.4  1280x960x100    SMD3535  6000  600  250  Edestä 

MS8  1280x960x100    SMD3535  6000  600  250  Edestä 

MS10  1280x960x100    SMD3535  6000  600  250  Edestä 
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FisLED F-sarja 

F-sarja on ulkokäyttöön suunniteltu LED-näyttö, joita käy-
tetään esimerkiksi maantiemainonnassa, pyloneissa sekä 
isoissa näytöissä eri liikuntapaikoilla. 

F-sarjan etu on erittäin hyvin suojattu kabinettirakenne joka on 
edestä IP65 ja takaa IP54. Kaikki tekniikka on rakenteiden sisällä, 
joten ulkopuoliset eivät pääse niihin käsiksi. 

F-sarjaa saa eri pikselikoolla P4-P10.  

F-sarjan näytöt ovat takaapäin huollettavia, joten se pitää ottaa 
huomioon suunniteltaessa kohdetta.  

F-sarjan kabinetti painaa 36 kg (960x960 mm)

 

FisLED F - Sarja  
 
F - Sarja on ulkokäyttöön suunniteltu led-näyttö, joita 
käytetään esimerkiksi; maantiemainonta / pylonit / isot näytöt 
eri liikuntapaikoilla. 
 
F - Sarjan etu on erittäin hyvin suojattu kabinettirakenne joka 
on edestä IP65 ja takaa IP54. Kaikki tekniikka on rakenteiden 
sisällä, joten ulkopuoliset eivät pääse niihin käsiksi. 
F - Sarjaa saa eri pikseli koolla P4-P10.  
 
F - Sarjan näytöt ovat takaapäin huollettavia, joten se pitää 
ottaa huomioon suunniteltaessa kohdetta.  
 
F-sarjan kabinetti painaa 36 kg (960*960)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sarja  Kabinetin 
koko (mm) 

Modulin 
koko 
(mm) 

LED- 
tyyppi  Kirkkaus  Virrankulutus 

Ma. (W/M2) 
Virrankulutus 
Ka. (W/M2) 

Huolletta-
vuus 

F5  768x768x150  320x160  SMD2525  5000  750  250  Takaa 

F6  96x960x150  192x192  SMD3535  6000  550  190  Takaa 

F8  1024x768x150  256x128  SMD3535  6000  600  200  Takaa 

F10  960x960x150  320x160  SMD3535  6500  700  240  Takaa 
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FisLED FL-sarja 

FL-sarjan näytöt ovat erittäin joustavia, jonka ansiosta niillä 
voidaan tehdä pyöreitä muotoja. Niitä käytetään esimerkik-
si laitamainoksissa, mediakuutioissa, pyöreissä pyloneissa 
ym.   

FL-sarjan IP31 edestä ja takaa.  

FL-sarja on ainoastaan 10 mm paksu. 

FL-sarja painaa ainoastaan 3 kg/m2 (80 g moduuli). 

 

FisLED FL - Sarja 
 
FL - Sarjan näytöt ovat erittäin joustavia, jonka ansiosta niillä 
voidaan tehdä pyöreitä muotoja. Käytetään esimerkiksi 
laitamainoksissa, mediakuutiot, pyöreissä pyloneissa ym.  
 
 
FL-Sarjan IP31 edestä ja takaa.  
FL-Sarja on ainoastaan 10 mm paksua. 
FL-Sarja painaa ainoastaan 3 kg/m2( 80 g moduuli). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarja  Kabinetin 
koko (mm) 

Modulin 
koko (mm) 

LED- 
tyyppi  Kirkkaus 

Virrankulutu
s Max. 

(W/M2) 
Virrankulutus 
Ka. (W/M2) 

Huolletta- 
vuus 

FL1.8  Muokatta- 
vissa  240x120  SMD1515  800  620  220  Edestä 

FL2    240x120  SMD1515  800  660  230  Edestä 

FL2.5    240x120  SMD2020  800  660  230  Edestä 

FL3    240x120  SMD2020  800  690  240  Edestä 

FL4    240x120  SMD2020  800  690  240  Edestä 
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FisLED G-sarja 

G-sarjan LED-näytöt ovat läpinäkyviä näyttöjä, joita käyte-
tään esimerkiksi teattereissa, liikuntahalleissa ja esiintymis-
lavojen taustoissa. 

G-sarjan näyttö on erinomainen valinta, kun halutaan näyttäviä 
taustoja niin että ihmiset näkevät taustan läpi tarvittaessa.  

G-sarjan näytössä kaapelit ovat kokonaan piilossa.

G-sarja on IP31.

G-sarjan kabinetti painaa 6,5 kg (1000x500x85 mm)

 

FisLED G - Sarja  
 
G - Sarjan led-näytöt ovat läpinäkyviä näyttöjä, joita käytetään 
esimerkiksi teattereissa / liikuntahallit / esiintymislavojen 
taustat ym.  
 
G - Sarjan näyttö on erinomainen valinta, kun halutaan 
näyttäviä taustoja niin että ihmiset näkevät taustan läpi 
tarvittaessa.  
 
G-Sarjan näytössä kaapelit ovat kokonaan piilossa. 
 
G-Sarja on IP31. 
G-Sarjan kabinetti painaa 6,5 kg.(1000*500*85) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarja  Kabinetin 
koko (mm) 

Modulin 
koko (mm) 

LED- 
tyyppi  Kirkkaus  Virrankulutus 

Max. (W/M2) 
Virrankulutus 
Ka. (W/M2) 

Huolletta- 
vuus 

G3.9  500x1000x85  500x125  SMD2020  1200  350  120  Edestä 

GO3.9  500x1000x85  500x125  SMD1921  4000  450  160  Edestä 
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Läpinäkyvyys antaa ihan uusia mahdollisuuksia näyttäviin 
ratkaisuihin. 
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FisLED I-sarja 

I-sarjan näytöt soveltuvat erinomaisesti kauppakeskuksiin, 
näyteikkunoihin sekä myymälöiden sisälle.

I-sarjan näytön koko voidaan kasvattaa lisäämällä useam-
pi kabinetti vierekkäin. Sarjan näytöt ovat itsensä tukevia, 
joten erillistä telinettä ei tarvita.

I-Sarja on IP43 ja IO-Sarja on IP54.

I-Sarja painaa 45 kg (1760x640 mm)

IO-sarja painaa 48 kg (1760x640 mm)

 

FisLED I-Sarja  
I-Sarjan näytöt soveltuvat erinomaisesti kauppakeskuksiin, 
näyteikkunoihin sekä myymälöiden sisälle.  
 
I-Sarjan näytön koko voidaan kasvattaa lisäämällä useampi 
kabinetti vierekkäin. Sarjan näytöt ovat itsensä tukevia joten 
erillistä telinettä ei tarvita.  
 
I-Sarja on IP43 ja IO-Sarja on IP54. 
 
I-Sarja painaa 45kg.(1760*640) 
IO-sarja painaa 48kg.(1760*640) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarja  Kabinetin 
koko (mm) 

Modulin 
koko (mm) 

LED 
-tyyppi  Kirkkaus  Virrankulutus 

Max. (W/kpl) 
Virrankulutus 
Ka. (W/kpl) 

Huolletta- 
vuus 

I2.5  1760x640x48  160x160  SMD2020  1200  500  200  Edestä 

IO2.5  1760x640x48  160x160  SMD1921  4500  650  250  Edestä 
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I-sarjan näytöistä voi rakentaa näyttäviä kokonaisuuksia.
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Vuokraa liikkuva Mobiled-jättinäyttö 
Liikkuva Mobiled-jättinäyttö on todellinen katseenvangitsija 
erilaisissa tilaisuuksissa, kampanjoissa ja messuilla. Näyttö 
tarvitsee vain sähkönsyötön ja se on heti valmis toimeen.

Mobiled-jättinäytön sisältöä ohjataan FisplayCloudin avulla. 

 

• Pituus 610 cm ilman aisaa ja 762 cm aisan kanssa.

• Leveys 227 cm ilman tukijalkoja ja leveys 331 cm tukijalkojen   
   kanssa 

• Näytön korkeus 2,1 m ja leveys 5,3 m 

• Näytön alalaidan korkeus 295 cm ja kokonaiskorkeus     
   näyttö ylhäällä 525 cm 

• Resoluutio 1080 x 480 

• Sähkönsyöttö 16A/32A 
   kolmivaihevirta 

• Maksimi virrankulutus 8 kW 

• Keskimääräinen virrankulutus 
   2,5 kW 

Näyttö voidaan 
vapaasti kääntää 

sopivaan kulmaan.

Mobiled-jättinäyttö 2800,-/viikko
Valmiiksi asennettuna 300 km säteellä.
Kysy räätälöity tarjous!
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Se on näytön paikka
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Fisplay Oy
Mestarintie 11
01730 Vantaa

www.fisplay.com

Liikkuva 
kuva ei 

sammaloidu

Marko Sivula
marko.sivula@fisplay.com
040 731 8366


