Grafikspecifikationer
Grafisk materiale bedes sendt til lk@servisto.dk. Nedenstående tabel
viser information om den skærmtype, der skal udarbejdes grafik til.
BEMÆRK! Den oplyste format virker relativ lille, men dette er den faktiske
format, og derfor skal tilsendt grafisk materiale udarbejdes i dette format.
OSB! Billeder bedes sendt som .jpg-filer og Simple animationseffekter,
som flv-filer (24 fps, min. 1000 kbps).

Skærm
Placering

Hvass krydset

Format (px)

480(b) x 240(h)

Skærmstørrelse (cm)

384 x 192

Trailerstørrelse (cm)

525(l) x 190(b) x 268(h)

Pixeltæthed

8 mm (real)

Spænding/strøm

230V/16A

Spørgsmål?
Kontakt Lasse Kristensen
E-mail: lk@servisto.dk
Telefon: (+45) 24 79 76 12

Råd til udarbejdelse af grafik
Tænk stort

Spottet skal typisk kunne ses på lang afstand. Små detaljer og tekster vil derfor
ikke kunne tydes ordentligt.
Skarpe og enkle budskaber
Hold det simpel. Det ideelle antal elementer i spottet er 2-3, da flere elementer
vil virke uoverskueligt og ”rodet”.
Ingen hvide flader

Modsat traditionel grafik til print er store hvide flader på en LED-skærm et ”no
go”. Disse vil virke generende for øjnene. Brug i stedet sort eller farvet
baggrund.
Brug kontraster
Farver eller nuancer, der minder meget om hinanden, kan være svære at skelne
imellem på en LED-skærm. Brug f.eks. Hvid skrift til mørkeblå baggrund, eller
sort skrift til lyseblå baggrund.
Del spottet op
Har du et budskab med meget information, er det typisk bedre at dele spottet
op i to individuelle spots, men med samme tema.
Vis personer eller produkter

Vis gerne personer eller produkter på spottet, da
det er bevist, at plakater med personer på skaber

Eksempler på grafik
Før:
• For småt tekst
• For lille kontrast.
• For lyst tekst på for lyst baggrund

Før

Efter:
• Større tekst
• Mere kontrast
• Lyst tekst på mørk baggrund

Efter

Før:
• For meget tekst.
• Uoverskuelig

Før

Efter:
•
Tilpas tekstmængde og størrelse
•
Mere kontrast
Efter

Vidste du at?
Et svensk studie viser, at folk ser
betydeligt længere tid på en
LED-skærm end traditionelle
plakater
http://www.scenic.org/storage/
PDFs/eebdd.pdf

