De sharingbox mini, ons paradepaardje.
De meest geavanceerde en veelzijdige fotobooth op
de markt. Super snel gemonteerd, eenvoudig te vervoeren en heel stevig.
Met zijn compacte vorm, ingebouwde componenten
en strak design past de sharingbox mini in elke omgeving. Deze fotobooth maakt van elk event een daverend succes.

www.sharingbox.com
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De sharingbox mini is na enkele verbeteringen en upgrades aan z’n 4e generatie toe.
Alles is perfect uitgewerkt, tot in de kleinste details.
Snelle en gereedschapsloze montage, klein en makkelijk
transporteerbaar, volledig uitgerust met een kwalitatief
aanraakscherm, de allernieuwste server, wifi of 4G, een
hoogwaardige printer en een DSLR-camera. Kortom, de
ultieme tool voor jouw merk!
Dankzij het strakke ontwerp en het gebruiksgemak is
deze booth de beste op de markt.
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O N D E R D E L E N

01.

Geïntegreer- de verlichting

02.

Canon EOS camera

03.

Ingebouwde printer

04.

20” aanraakscherm
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Aanpasbare panelen

06.

Wifi, RJ45, 4G

A R M A N I

In-store activatie,
Brussel, België.

H U G O

B O S S

Formula E,
Parijs, Frankrijk.

PERFECT VOOR
ELK EVENT
T E C H N I S C H E

D E T A I L S

Elektrisch verbruik
720 W, 1200 VA

Internetverbinding

160 cm

Wifi, RJ45, 4G

Gewicht
77,8 kg (incl. printer en tassen)

Afmetingen tassen
Bovenaan: 62 cm x 49 cm x 60 cm
Onderaan: 116 cm x 47 cm x 17 cm

53 cm

40 cm

CREATE.
CAPTURE.
AMPLIFY.
www.sharingbox.com

Dit document is vertrouwelijk en kan wettelijk beschermd zijn. Deze mededeling is uitsluitend bestemd voor
gebruik door de persoon of entiteit tot wie deze is gericht. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, is het ten
strengste verboden om deze mededeling openbaar te maken, te reproduceren, te kopiëren, te verspreiden of
op een andere manier door te geven of te gebruiken. Gelieve meteen contact op te nemen met de afzender en
dit document te verwijderen, als u dit document per vergissing heeft ontvangen.

