We promote visions

Products Information
تفاصيل المنتجات
Click here to download English flash video
أنقر هنا لتحميل الفيديو فالش عــربي

Hologram & LCD showcases

LCD وحدات عرض الهولوجــــــــرام و شاشات

Future media now

Display Technology تقنية عرض الهولوجرام
HOLOCONIC™ Hologram Display

www.v-studio.co
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Immersive media

Amazing Show
وعرض مذهل
إعالم غامر
ٌ

“Principles of Design

™HOLOCONIC

مبادئ تصميم وحدات هولوكوميك للهولوجرام

Challenge
Our

التحـ ّـدي

Create memorable experiences through

a dynamic holographic medium.
الحيوية
خلق تجربة التنسى من خالل عروض الهولوجرام
ّ

Idea
Creative

إبداع الفكرة

Simple, sleek, concept-based models
designed to create lasting digital emotions.
 تصميم يستند على مفهوم يخلق ذكريات رقمية خالدة،  أنيقة، بسيطة

Interaction Theory نظرية تفاعل الجمهور

تفاعل ال ينسى

Attract
الجذب

www.v-studio.co

Engage
المشاركة

Immerse
الزج
ّ

Memorable
Interaction
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What is the HOLOCONIC™ Hologram display?

Display holograms are eye-catching displays, a truly unique and amazing way to present objects.
A state-of-the-art technology, display holography is essentially a large-scale optical illusion that plays a vital role in getting the
attention-grabbing impact that visualizers are seeking.
The HOLOCONIC™ Hologram system is designed as portable hologram machines that feature 3D content as if it were floating in air. It
is a useful eye-candy that constantly demands attention and can be customized to mix real objects with virtual content.
The HOLOCONIC™ can be made to cater to retail environments by using it in-store & display windows to display products, as well as
tradeshows, education, training and marketing applications. The HOLOCONIC™ system also allows the viewer to view the content from
multiple to all angles. It is a stand-alone dynamic display unit that gives viewers a truly immersive hologram experience
V-studio designs & manufactures all of its HOLOCONIC™ hologram equipment in addition to all contents (artwork) design &
development. Holoconic is a brand name owned by S.O. Sager International.

www.v-studio.co
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ماهي وحدات هولوكونيك لعرض الهولوجرام؟

عروض الهولوجرام هي عروض تستوقف الجمهور  ،متميزة وأسلوب مذهل لعرض المنتجات أو األجسام.
المشاهدة وهي صورة وهمية مكبرة متعددة األبعاد عائمة في الهواء لها تأثير كبير على المشاهدين
الهولوجرام هو من أحد أحدث تقنيات العروض
َ
تم تصميم وحدات عرض هولوكونيك للهولوجرام كوحدات يمكن نقلها وتقوم بعرض محتوى ثالثي األبعاد داخلها تبدو األجسام داخل وحدة العرض متحركة في
فضاء وحدة العرض الداخلي .وحدات عرض رائعة ومبتكرة تستخوذ على إنتباه الجمهور ويمكن الجمع بين عرض المحتوى من صورة أو فيديو وعرض المنتج
نفسه داخل وحدة العرض.
صممت وصنعت لخدمة محالت البيع بالتجزئة من خالل استخدامها داخل المتاجر  ،أو على واجهات العرض وكذلك
وحدات عرض هولوكونيك للهولوجرام ّ
لإلستخدام بالمعارض التجارية والتعليم والتدريب والتسويق بشكل عام.
تسمح تصاميم وحدات عرض هولوكونيك للهولوجرام المختلفة بمشاهدة العروض داخلها من زاوية واحدة أو ثالث زوايا أو من جميع الزوايا األربعة .إنها آداة
عرض حيوية تمنح الجمهور تجربة هولوجرام فريدة.
بتميز .هولوكونيك هو
صقر في ستديو  V-Studioتصمم وتصنع جميع منتجاتها من وحدات هولوكونيك للهولوجرام وتقوم أيضا بتصميم محتويات العرض ّ
عالمة تجارية مملوكة لصقر الدولية.

Slide 9

www.v-studio.co

Holoconic Applications

Dynamic
In-store
Product Display

العروض داخل المتاجر
وصاالت العرض
والشركات

اإلستخدامات

Eyes
Catching
Windows
Display

Training &
Education

واجهات عرض المحالّت

www.v-studio.co

التدريب والتعليم
وورش العمل

Events &
Exhibitions

الفعاليات والمعارض
التجــارية
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Holoconic Types أنواع وحدات العرض

W45

T45

W-Series. W فئـة
180 °viewing angle(1 side)
)درجة180 جهة رؤية واحدة (زاوية رؤية

T85

T-Series. T فئـة
270 ° viewing angle(3 sides)
) درجة270 جهات رؤية (زاوية رؤية3

T100

Q65

Q-Series. Q فئـة
360 ° viewing angle(4 sides)
)درجة360 جهات رؤية (زاوية رؤية4

*L x W x H

www.v-studio.co
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Holoconic Models & Sizes الط ارزات واألبعاد

T-Series are ideal for:

W-Series are ideal for:
•
•

•
•
•
•

Shops window
Display racks
W45 Holoconic 180 °

W95 Holoconic 180°

45cm x 55cm x
42cm (L.W.H)
أبعاد وحدة العرض
Display Area
37x30cm
أبعاد صورة العرض

82cm x 73cm x
58cm (L.W..H)
أبعاد وحدة العرض
Display Area
69x39cm
أبعاد صورة العرض

ideal for:

In-stores
Showrooms
Tradeshows & exhibitions
Education & training

•
•

T45 Holoconic 270°

T85 Holoconic 270°

T180 Holoconic 270°

57 cm x 38 cm x
31cm (L.W.H)
أبعاد وحدة العرض
Display Area
20x10cm
أبعاد صورة العرض

82cm x 52cm x
40cm (L.W.H)
أبعاد وحدة العرض
Display Area
40x27cm
أبعاد صورة العرض

135 cm x 82cm x
57cm (L.W.H)
أبعاد وحدة العرض
Display Area
68 x45cm
أبعاد صورة العرض

•
•

102cm x 66cm x
50cm (L.W.H)
أبعاد وحدة العرض
Display Area
52x34cm
أبعاد صورة العرض

68cm x 68cm x 50cm
(L.W.H)
أبعاد وحدة العرض
Display Area
20 x15cm
أبعاد صورة العرض

•
•

www.v-studio.co

:  مثالية لإلستخدامT فئة

داخل المحالت التجارية
المعارض التجارية العامة
صاالت العرض
التعليم والتدريب

In-stores
Tradeshows &
exhibitions
Malls
Larger sizes on
request
Q65 Holoconic 360°

T100 Holoconic 270°

:  مثالية لإلستخدامW فئة

على واجهات او نوافذ عرض المحالت التجارية
على أرفف العرض داخل المتاجر

Q-Series are

•
•
•
•

:

 مثالية لإلستخدامQ فئة

داخل المحالت التجارية
المعارض التجارية العامة
األسواق التجـارية
مقاسات أكبر عند الطلب

•
•
•
•
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Holoconic Models الط ارزات واألبعاد

W95 Holoconic 180°

W45 Holoconic 180°

www.v-studio.co
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Holoconic Models الط ارزات واألبعاد

T85

T45

Holoconic 270°

Holoconic 270°

www.v-studio.co
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Holoconic Models الط ارزات واألبعاد

Q65

T180

Holoconic 270°

Holoconic 360°

www.v-studio.co
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Holoconic Specials عند الطــلب ط ارزات خاصة

Q-Series are ideal for:

T-Series are ideal for:
•
•
•
•

In-stores
Showrooms
Tradeshows & exhibitions
Education & training

•
•
•

Tradeshows & exhibitions
Malls
Larger sizes on request

T40TPC Holoconic 270°

T45TPC Holoconic 270°

Q100 Holoconic 360°

41cm x 36 cm x
26cm (L.W.H)
أبعاد وحدة العرض
Display Area
18x14m
أبعاد صورة العرض

53cm x 40cm x
8234cm
cm x(L.W.H)
73 cm x
58cm
(العرضL.W..H)
أبعاد وحدة
العرض
وحدة
أبعاد
Display Area
Display
Area
26x18cm
69 x39cm
العرض
أبعاد صورة
أبعاد صورة العرض

100cm x 100cm x
50cm (L.W.H)
أبعاد وحدة العرض
Display Area
34 x 27cm
أبعاد صورة العرض

With touchscreen PC

مع كمبيوتر باللمس

: مثالية لإلستخدامT فئة

داخل المحالت التجارية
المعارض التجارية العامة
صاالت العرض
التعليم والتدريب

•
•
•
•

www.v-studio.co

: مثالية لإلستخدامQ فئة

المعارض التجارية العامة
األسواق التجـارية
مقاسات أكبر عند الطلب

•
•
•
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Holoconic Special Models On request ط ارزات خاصةعند الطــلب

T40TPC

Holoconic 270°

T45TPC

Holoconic 270°

www.v-studio.co

Q100

Holoconic 360°
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Holoconic Hologram General Characteristics
Specs

W45
180°

W90
180°

T45
270°

T85
270°

T180
270°

T40TPC
270°

T45TPC
270°

Q65
360°

Q100
360°

Screen size

مقاس الشاشة

19”

32”

22”

32”

55”

19”

22”

10”x4

17”x4

Box material

مواد الصندوق

Metal
معدن

Metal
معدن

Metal
معدن

Metal
معدن

Metal
معدن

Metal
معدن

Metal
معدن

Metal
معدن

Metal

األبعاد الخارجية

45x55x42(H)

82x73x58(H)

57x38x31(H)

82x52x40(H)

135x82x57(H)

41x36x26(H)

53x40x34(H)

67x50x67(H)

37x30

69x39

18x14

40x27

68x45

18x14

26x18

23x18

34x27

1280x1024

1920x1080

1680x1050

1920x1080

1920x1080

1280x1024

1680x1050

1280x800

1280x1024

2x2W

2x2W

1x5W

2x2W

2x2W

2x2W

2x2W

2x2W

1X20W

X

X

Option
إختياري

Option
إختياري

Option
إختياري

X

Option
إختياري

Option
إختياري

Option
إختياري

Option
إختياري

Option
إختياري

Option
إختياري

USB

USB

USB

USB

USB

Dimension Cm
Display size Cm
Resolution
Remote control

أبعاد صورة العرض
دقة الصورة
جهاز التحكم عن بعد

Audio speakers سماعات صوت داخلية
With touch PC

100x100x50(H)

مع كمبيوتر باللمس

WI FI

انترنت السلكي

Ports

مخارج

www.v-studio.co

Option
إختياري
USB,
HDMI,VGA

USB,
HDMI,VGA

USB

USB, SD Card,
VGA
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Holography display content design
تصميم محتوى عرض الهولوجرام

Up to

3:00 min
of captured attention time.

Dynamic Mix of Product Display, Video Display & 3D Holography
الجمع بين عرض المنتج نفسه داخل وحدة العرض والفيديو الهولوجرافي ثالثي األبعاد

Mixed reality holographic display

• Visually stunning & unique display
• Combine free floating elements & physical product
• Generate positive attention

تصميم محتوى عرض الهولوجرام Holography display content design
3 types
High complex design: mix design with real
object or with video, flying around object or
rotating logo/dancing logo if no object,
rotating/flashing slogan with effects in 1 or 2
languages, service or products rotating or
flashing text in 1 or 2 languages maximum 40
words, rotating images around object with
effects maximum 15 images., extra effects.
Total 80-90 seconds

تصميم عالي التعقيد لمحتوى وحدة عرض الهولوجرام
بخلط التصميم بشكل متناسق مع منتج حقيقي بوحدة
العرض او مع فيديو يشمل:شعار العميل بشكل طائر او
متناوب الظهور  ،اسم الشركة بلغة او بلغتين متناوب
الظهور  ،ظهور الجملة التسويقية بشكل فالش او
متناوبة الظهور بلغتين  ،ظهور اسم المنتج او الخدمة
بشكل متناوب الظهور بلغتين  ،نص تسويقي ال يتجاوز
 40كلمة  ،دخول وخروج  15صور كحد اقصى بتأثيرات
 .الحد األقصى للعرض من  80-90ثانيه

Slide 21

Medium complex design: mix design with real
object, flying around object or rotating logo,
rotating/flashing slogan with effects in 1 or 2
languages, service or products rotating or
flashing text in 1 or 2 languages maximum 20
words, rotating images around object with
effects maximum 10 images. Total 60-70
seconds

تصميم متوسط التعقيد لمحتوى وحدة عرض الهولوجرام
بخلط التصميم بشكل متناسق مع منتج حقيقي بوحدة
العرض يشمل:شعار العميل بشكل طائر او متناوب
الظهور  ،اسم الشركة بلغة او بلغتين متناوب الظهور ،
ظهور الجملة التسويقية بشكل فالش او متناوبة الظهور
بلغتين  ،ظهور اسم المنتج او الخدمة بشكل متناوب
الظهور بلغتين  ،نص تسويقي ال يتجاوز  20كلمة ،
دخول وخروج  10صور كحد اقصى بتأثيرات  .الحد
األقصى للعرض من  70-60ثانيه

www.v-studio.co

Low complex design: flying or rotating logo,
rotating company name in 1 or 2 languages,
rotating/flashing slogan in 2 languages , service
or product rotating/ flashing text in 1 or 2
languages maximum 20 words., rotating or fade
in images maximum 10 images .Total 60-70
seconds

تصميم بسيط التعقيد لمحتوى وحدة عرض الهولوجرام
يشمل:شعار العميل بشكل طائر او متناوب الظهور ،
اسم الشركة بلغة او بلغتين متناوب الظهور  ،ظهور
الجملة التسويقية بشكل فالش او متناوبة الظهور بلغتين
 ،ظهور اسم المنتج او الخدمة بشكل متناوب الظهور
بلغتين  ،نص تسويقي ال يتجاوز  20كلمة  ،دخول
وخروج  10صور كحد اقصى بتأثيرات  .الحد األقصى
للعرض من  60-70ثانيه

?How does it work
كيفية عمل وحدات العرض
ببســاطـة

قم بإيصال القرص الصلب الخارجي USBالذي
يحتوي على مواد العرض من صور أو فيديو بمنفذ
القرص  ،ثم قم يتشغيل وحدة العرض

SIMPLY

• Plug your USB flash memory
containing images/video into the
showcase USB port
• Turn the showcase on

“Case Studies”
“The Pitch”
Jewelry

Windows Display HOLOCONIC 180

www.v-studio.co

Slide 24

In-Store HOLOCONIC 270

www.v-studio.co
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“Case Studies”
“The Pitch”

In-stores Corporate

In-Store HOLOCONIC 270

www.v-studio.co
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In-Store HOLOCONIC 270

www.v-studio.co
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Corporate HOLOCONIC 270

www.v-studio.co

Slide 29

“The Pitch”

Mobile Phones

HOLOCONIC 270

www.v-studio.co
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“The Pitch”

Coca Cola

Supermarkets HOLOCONIC 270

www.v-studio.co
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“The Pitch”

Tradeshows & Exhibitions

www.v-studio.co
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درجة هولوجرام على180 شاشة عرض كاملة
واجهات عرض المتاجر

180°
www.v-studio.co

Full window Display
HOLOCONIC
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واجهة العرض
البروجيكتور

الحائط المستندة عليه الواجهة
فيلم  VS-RPFالشفاف ذو
التاثير الهولوجرافي

يتطلب ظهور الصور والفيديو
بتأثير هولوجرافي صيغ معينة
للصور وتصوير بتعليمات خاصة
للفيديو

Holographic effect display requires
special format images and special
filming instructions for video

180°

Windows Display
HOLOCONIC

Promoting visions

www.v-studio.co
Tel: 012-283 4088

The

Definition of Transparency

HOLOCONIC™ Transparent LCD Video Display

LCD تقنية وحدات عرض الشاشة الشفافة

Holoconic™ LCD transparent Video Display
Holoconic™ LCD transparent Video Display
Holoconic™ LCD transparent video display showcase equipped with LED lighting is the ultimate compliment to ambient branding
activities. Using advanced technologies you can now display your actual product inside the showcase and play your promotional
video on a transparent screen or even on a display cooler’s door where both can be seen the same time providing an amazing
vision.
LCD video display showcases are also available in touchscreen providing wider range of possibilities to play more than one video at a
time.
Holoconic™ a truly unique and amazing way to present objects, corporate images, videos, educational & training materials and more
- Holoconic™ transparent video display showcases from Sager V-Studio, a surefire way to get noticed.

LCD

™

 بإستخدام أحدث التقنيات يمكن لك اآلن. هي أداة تكميلية غير عادية للترويج لمنتجك التجاريLED  المزودة باضاءةLCD وحدة عرض الفيديو هولوكونيك™ بالشاشة الشفافة
عرض منتجك الفعلي داخل وحدة العرض وفي نفس الوقت عرض الفيديو الترويجي لمنتجاتك على شاشة وحدة العرض الشفافة أو حتى على الباب الزجاجي لثالجة العرض
.لتمكين المشاهد من رؤية المنتج والفيديو في نفس الوقت دون ان يحجب اي منهما رؤية اآلخر
تتوقر وحدات العرض هذه بشاشة باللمس مزودة بكمبيوتر تتيح عرض أكثر من فيديو في نفس الوقت
.مع وحدات العرض هولوكونيك™ من صقر في ستيديو انت بالتأكيد محط األنظار

www.v-studio.co
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Holoconic LCD Applications اإلستخدامات

Dynamic
In-store
Product Display

العروض داخل المتاجر
وصاالت العرض
والشركات

Eyes
Catching
Windows
Display

Beverages &
water coolers
door

واجهات عرض المحالّت

www.v-studio.co

باب ثالجات عرض
المرطبات والمياة

Events &
Exhibitions

الفعاليات والمعارض
التجــارية
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Holoconic LCD Types أنواع وحدات العرض

Transparent LCD Video showcase
180°/270 °viewing angle(1 or 3
sides)
درجة) او180 جهة رؤية واحدة (زاوية رؤية
)درجة270(  زوايا3

Transparent LCD Video showcase
with touchscreen
180°/270 °viewing angle(1 or 3
sides)
)درجة180 جهة رؤية واحدة (زاوية رؤية
درجة) مزودة بخاصية270(  زوايا3 او
شاشة باللمس

www.v-studio.co

Transparent LCD Video screen
cooler’s door
180°viewing angle(1 side)
 شفافة على باب ثالجة العرضLCD شاشة
)درجة180 جهة رؤية واحدة (زاوية رؤية
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Holoconic LCD display showcases general features
Specs /Model

 المواصفات/الطراز

LCD خصائص وحدات العرض

RT-TVS-01
180°

RT-TVS-02
180°

RT-TVS-03
180°

RT-TVS-07
180°

RT-TVS-05
180°

RT-TVS-06
180°

RT-TVS-8
180°

12”

12

24”
3 transparent sides

42”

24”
Touchscreen, 3 sides
transparent

24”
Touchscreen

42”
Touchscreen

Screen size

مقاس الشاشة

Box material

مواد الصندوق

Acrylic cover
مغطى باالكريليك

Acrylic cover
مغطى باالكريليك

Acrylic cover
مغطى باالكريليك

Acrylic cover
مغطى باالكريليك

Acrylic cover
مغطى باالكريليك

Metal
معدن

Metal
معدن

األبعاد الخارجية

32x22x17(H)

32x22x24(H)

58X34X37(H)

104x68x30(H)

60x36x42(H)

58x30x43(H)

105x68x30(H)

200cd

200cd

200cd

300cd

300cd

300cd

300cd

800x480

800x480

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

2x2W

2x2W

2x2W

2x2W

2x2W

2x2W

2x2W

8ms

8ms

5ms

5ms

5ms

5ms

8ms

Power consumption استهالك الكهرباء

36W
AC 110-240V

36W
AC 110-240V

100W
AC 110-240V

120W
AC 110-240V

100W
AC 110-240V

100W
AC 110-240V

120W
AC 110-240V

Ports

SD, USB, CF

SD, USB, CF

SD, USB, CF, HDMI,
VGG

SD, USB, CF, VGA

SD, USB, CF, HDMI,
VGA

SD, USB, CF

RJ45, USB, DVI,
HDMI, VGA

Dimension Cm

Brightness

درجة السطوع

Resolution

دقة الصورة

Remote control

جهاز التحكم عن بعد

Audio speakers سماعات صوت داخلية
Response time

وقت اإلستجابة

مخارج

www.v-studio.co
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Transparent LCD Screen on bottles cooler’s door
 شفافة على باب ثالجة عرض المرطباتLCD شاشة

الشاشة  LCDعلى باب ثالجة عرض المرطبات

الشاشة  LCDالشفافة على باب ثالجة العرض:
إستكشف الشاشة الشفافة  LCDعلى باب ثالجات
العرض والتي تسمح بمشاهدة المعروضات الباردة
والفيديو اإلعالني على شاشة شفافة مثبتة على باب
ثالجة العرض في نفس الوقت .يمكن التحكم في
العرض عن بعد ودون الحاجة إليصال الشاشة
بكمبيوتر أو مشغل فيديو.
أسلوب عرض رائع للعصائر واأللبان والمياه
والمشروبات الغازية من في ستديو V Studio
تتوفربشاشة مقاس 22أو 42او  46بوصة
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LCD transparent cooler door

LCD transparent cooler’s door:
Get a glimpse of our exclusive LCD
;transparent cooler’s door
simultaneously view the products
within the cooler’s door and the
video on transparent screen the
same time. A perfect fit for
beverages, dairy, water and soda
”sales. Available in 22” ,42” or 46
screen

www.v-studio.co

LCD transparent cooler door specs  على باب ثالجة عرض المرطباتLCD خصائص الشاشة
Transparent LCD Specification
Size

42"

46"

Type

24" color TFT LCD

42" color TFT LCD

46" color TFT active matix, wide LCD

Resolution
Contrast Ratio
Viewing Angles

768 x 1366
`2000:1
178°（H）/178°(V)

1080 x 1920
`3000:1
178°（H）/178°(V)

768 x 1366
`5000:1
178°（H）/178°(V)

Response Time

8ms

8ms

8ms

Aspect Ratio

`16:9

`16:9

`16:9

Display Area

LCD

24"

297x531.6 mm

www.v-studio.co

523 x 928 mm

572 x 1018 mm
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LCD transparent cooler door specs

 على باب ثالجة عرض المرطباتLCD خصائص الشاشة

Transparent Refrigerator Specification
Size

LCD

Interface

24”

42”

46”

Type

24" color TFT LCD

42" color TFT LCD

46" color TFT active matix, wide LCD

Display Area

297x531.6 mm

523 x 928 mm

572 x 1018 mm

Resolution

768 x 1366

1080 x 1920

768 x 1366

Contrast Ratio

`2000:1

`3000:1

`5000:1

Viewing Angles
Response Time
Aspect Ratio

178°（H）/178°(V)
8ms
`16:9

178°（H）/178°(V)
8ms
`16:9

178°（H）/178°(V)
8ms
`16:9

Storage

SD / USB / HDMI

SD / USB / HDMI

SD / USB / HDMI

R134a/300g

R134a/300g

R134a/300g

Plug and Play

YES

YES

YES

Input Interface

SD / USB / HDMI

SD / USB / HDMI

SD / USB / HDMI

Content Update

By USB

By USB

By USB

Format:

Picture: JPG / BMP
Video: MPEG 1 / MPEG2/ MPEG4 / AVI / H.264 / MOV

Picture: JPG / BMP
Video: MPEG 1 / MPEG2/ MPEG4 / AVI / H.264 / MOV

Picture: JPG / BMP
Video: MPEG 1 / MPEG2/ MPEG4 / AVI / H.264 / MOV

Language
Content Resolution
Speaker

Chinese/ English (Total 23 countries)
Support 720P / 1080P
2W x 2

Chinese/ English (Total 23 countries)
Support 720P / 1080P
5W x 2

Chinese/ English (Total 23 countries)
Support 720P / 1080P
5W x 2

Consumption

≤150W

≤300W

≤440W

Refrigerant

Function

Loop display

Power
Operation
Conditions
Dimensions
Weight

Voltage

YES

AC100-240V,50-60Hz

YES

AC100-240V,50-60Hz

YES

AC100-240V,50-60Hz

Cooling mode

Forced Air Cooling

Forced Air Cooling

Forced Air Cooling

Temp. Control Range

2~8 ℃

2~8 ℃

2~8 ℃

Refrigerator Product

475(D) x 445(W) x 750(H)mm

765(D) x 640(W) x 1915(H)mm

765(D) x 640(W) x 1915(H)mm

Package

580(D) x 550(W) x 850(H)mm

900(D) x 770(W) x 2130850(H)mm

900(D) x 770(W) x 2130850(H)mm

Net

18.6kgs

145kgs

145kgs

Gross

22kgs

150kgs

150kgs
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Promoting visions

www.v-studio.co
+966 12 283 4088

