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Especificações�Técnicas
Tela / Tamanhos Disponíveis

Material

Pintura

Visor

Ventilação

Energia

Fechamento

Fixação Monitor

Proteção contra líquidos

Proteção contra poeira

Proteção contra vandalismo

Montagens

Temperatura operacional

Umidade operacional

Cores disponíveis

Dimensões físicas

Peso líquido

Garantia oficial Brasil

28" / 32" / 40" / 43" / 50" / 55"

60" / 65" e 75"  

Aço Carbono 1.5mm

Eletrostática a pó

Acrílico incolor de alto impacto 

3mm ou 5mm com opção de

vidro temperado 6mm ou Petg 

2 coolers de exaustão

Régua interna 5 tomadas

Travamento p/ cadeados

Suporte interno c/astes fixação 

Muito eficiente 

Muito eficiente

Muito eficiente

Parede / suportes compatíveis

Horizontal ou Vertical

até 45º C

até 85% sem condensação 

Preto, branco, cinza, chumbo

Depende do tamanho

Depende do tamanho 

3 anos, exceto visor 

A Technovision oferece ao mercado a melhor e mais moderna 
solução para proteger TVs e monitores. 

Uma família de cases de proteção  fabricadas em aço carbono 
com pintura eletrostática de alta resistência para proteger TVs e 
Monitores contra vandalismo em ambientes públicos, poeira, 
exposição a líquidos, etc.

Podem ser usadas em qualquer ambiente, com fácil instalação e 
diversos níveis personalizados de customização, inclusive 
"weatherproof" que compreende desde a instalação de coolers de 
exaustão de calor a proteção extra contra líquidos e poeira para 
ambientes externos e ou críticos. Também, desenvolvemos 
projetos especiais customizados.

Sempre com a preocupação de ofertar qualidade de acabamento, 
mantendo dentro do possível ótima qualidade da imagem exibida 
pela TV ou Monitor, com ótima relação custo x benefício.  

Pensamos em todos os detalhes para ofertar ao mercado a 
melhor solução para proteção de TVs e Monitores.

Projetado para uso em ambientes críticos

Confiável proteção para monitores

Proteção contra poeira, líquidos e vandalismo

Padrão universal por tamanho de tela, serve para 
qualquer marca e modelos de monitores e 
televisores

Alta resistência e confiabilidade operacional

Pode ser fabricada para uso vertical ou horizontal

CASES DE PROTEÇÃO PARA TVs e MONITORES


	Página 1

