De eerste sharingbox, de pater familias van de sharingbox
familie.
De 3e generatie van de sharingbox original is nog steeds
een van onze bestsellers. Een lust voor het oog en een
leuke manier om jouw merk in de spotlight te zetten.

www.sharingbox.com

01.

JOUW EVENT
WORDT NOG
LEUKER.
Onze beproefde klassieker heeft extra veel branding
ruimte met z’n vier aanpasbare panelen en het 22"
aanraakscherm. De booth is ook uitgerust met een
ingebouwde flitser en ledverlichting.
De sharingbox original kan eenvoudig vervoerd
worden in speciale zakken. In minder dan 10 minuten
is de booth geïnstalleerd of weer afgebroken, en
je hebt er niet eens gereedschap of een portie
handigheid voor nodig.

02.
03.

02.

04.

05.

O N D E R D E L E N
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01.

Intrekbare flitser

02.

Ingebouwde lampen

03.

Canon EOS camera

04.

22” aanraakscherm

05.

Aanpasbare panelen

06.

Ingebouwde printer

H A R L E Y

UAE Open Roads,
Dubai, VAE.

D AV I D S O N

T H E

N E T F L I X

The netflix fest,
Parijs, Frankrijk.

F E S T

ALTIJD
STIJLVOL.
T E C H N I S C H E

D E T A I L S

Elektrisch verbruik

169 cm

700 W, 1200 VA

Internetverbinding
Wifi, RJ45 (ethernet), 3G, 4G

Gewicht
83 kg (incl. printer en tassen)

Afmetingen tassen
Tas bovenste deel: 75 x 100 x 24 cm
Tas onderste deel: 75 x 100 x 24 cm
Printertas: 58 x 42 x 45 cm
64 cm

44 cm

64 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.

