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Konsept
•	 Modern

NEO ürün konsepti; konserler, moda defileleri, spor 
organizasyonları gibi güncel trend ortamlar ve dekorlar göz 
önünde bulundurularak oluşturuldu. Bu dev neon ışıklar, 
modern etkinlikler için ideal çözümler sunar.

•	 Yaratıcı
NEO ürünleri sınırsız sayıda kombinasyon seçeneği sunar. 
Ürünler farklı pozisyonlarda birleştirilerek çeşitli konseptler 
oluşturulabilir.

•	 Kullanıcı	Dostu
NEO ürünlerinin lojistiği ve kurulum aşamaları oldukça kolaydır! 
Ürünün montajı çok basittir ve kurulum süresi hızlıdır.

Genel	Özellikler
+ Hava ile şişirilen tüp + 5m ve 2,5m uzunluk, 20cm çap
+ İç & dış mekan kullanım

Kullanım	Alanları

Kokteyl, Parti,
Kutlama

Spor
Etkinlikleri

Moda Şovları, 
Defileler

Konaklama ve 
Yemek Sektörü

Festivaller, 
Konserler,
Etkinlikler

İş Dünyası,
Seminerler, 
Toplantılar.

+ RGBW LED



Öne	Çıkan	Özellikler
•	 Modern	Tasarım

Ürünün modern tasarımı her 
organizasyonu eşsiz yapar.

•	 Hızlı	Kurulum
Tek bir NEO ürününün 
kurulumu en fazla 5dk sürer.

•	 Dayanıklılık
NEO ürünleri suya ve toza karşı 
IP67* koruma derecesinde 
dayanıklıdır.

•	 Modülerlik
Her NEO ürünü birbiri ile 
sınırsız şekilde birleştirilebilir.

•	 LED
NEO ürünleri enerji tasarruflu 
RGBW LED aydınlatmasına 
sahiptir.

* IP Koruma Derecesi, mekanik veya elektrikli cihazların suya, toza veya dış darbelere karşı dayanıklılığını ölçmek için kullanılan sistemdir.





ölçüler 5 m x 20 cm / 2,5 m x 20 cm

ışık kaynağı RGBW LED

ışık gücü 96W / 48W

voltaj 100-240 V (2m güç kablosu)

kontrol kutusu Bluetooth Mesh* ve uygulama
Opsiyon: DMX giriş/çıkış kutusu

hava basıncı 250 mlb / 3.6 psi
(1 bar / 14,5 psi‘a kadar çıkabilir)

dayanıklılık Balon ve LED IP67**

kurulum 
süresi

Her bir ürün için 5 dakika

paket
boyutları

Karton kutu: 58,5 x 30 x 28,8 cm
NEO***: 22,8 x 11,8 x 11 cm

aksesuarlar ekstra düşük voltajlı
uzatma kablosu (5m)

* Smart & Green Mesh mobil uygulamasını Google Play ve
   App Store’dan indirebilirsiniz.
** Güç kaynağının kablosu ve Bluetooth kutusu hariç. (IP54)
*** NEO ürünü 3’lü paket halinde satılmaktadır.

Teknik	Özellikler Kombinasyon	Örnekleri
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