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DBS-6

Materiaal:
MDF, frame uit een stuk vervaardigd en blank gelakt met ontspiegeld kunststof gezeefdrukt masker
Kleur:
Blauw/goud
Bordafmeting:
600 x 400 x 23 mm.
Cijferhoogte:
Spelersruit:
80 mm opgebouwd uit superheldere rode 5mm LED’s
		 Beurten/Tijdruit:
60 mm opgebouwd uit superheldere rode 5mm LED’s
		 Kleur spelersaanwijzer:
Geel
		 Kleur reactieaanwijzer:
Groen
		 Kleur spelstatus:
Blauw
		 Kleur balaanduiding:
Geel
Gewicht:
3200 gr.
Aansluiting bord:
230VAC met vast aangesloten stekkeradapter
		 te gebruiken in niet geschakeld stopcontact in de directe omgeving van het scorebord
Bediening:
Draadloos infrarood
		 Unieke fabriekscode tot 11 scoreborden in één ruimte
		 Aan/Uit zetten, voorinstelling, telling en functie met slechts vijf druktoetsen
		 Voeding door 2 stuks AAA (dunne ‘penlite’) batterijen
Telling:
Tot en met 999 punten voor iedere speler
		 Halfautomatische beurtentelling tot en met 99 beurten
		 Correctiemogelijkheid van de telling in voorlaatste beurt
Functies:
Voorinstellingen:
Al dan niet gecombineerd met:
			
te behalen score tot en met 999 punten per speler
			
gele bal aanduiding
			
stoottijd 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 seconden
		 Berekening:
Moyenne altijd drie cijfers achter de komma, laatste cijfer niet afgerond
			
Hoogste serie met beurt aanduiding
			
Telkens opvraagbaar voor aanvang van een nieuwe beurt, afgebeeld op onderste ruiten
			
(score blijft daardoor altijd zichtbaar)
Leveringsomvang:
Scorebord voorzien van metalen bevestigingsclips voor wand- of kettingmontage
		 Vast aan bord gebonden stekkerdapter met 1,90 meter snoer
		 Afstandsbediening inclusief batterijen
		 Rubber stoothoes voor afstandsbediening
		 Bordcode vermeld op bovenzijde afstandsbediening en achterzijde scorebord
		 Beschrijfbare magneetset voor naamsaanduiding onder de spelersruiten
Garantie:
Altijd op fabrieksfouten
Prijs:
v.o.f. U-plan
Postbus 3260
4700 GG Roosendaal
www.u-plan.nl
info@u-plan.nl
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DBS-3f

Materiaal:
MDF, frame uit een stuk vervaardigd en blank gelakt met ontspiegeld kunststof gezeefdrukt masker
Kleur:
Blauw/goud
Bordafmeting:
600 x 200 x 23 mm.
Cijferhoogte:
Spelersruit:
80 mm opgebouwd uit superheldere rode 5mm LED’s
		 Beurten/Tijdruit:
60 mm opgebouwd uit superheldere rode 5mm LED’s
		 Kleur spelersaanwijzer:
Geel
		 Kleur reactieaanwijzer:
Groen
			
			
Gewicht:
1600 gr.
Aansluiting bord:
230VAC met vast aangesloten stekkeradapter
		 te gebruiken in niet geschakeld stopcontact in de directe omgeving van het scorebord
Bediening:
Draadloos infrarood
		 Unieke fabriekscode tot 11 scoreborden in één ruimte
		 Aan/Uit zetten, voorinstelling, telling en functie met slechts vijf druktoetsen
		 Voeding door 2 stuks AAA (dunne ‘penlite’) batterijen
Telling:
Tot en met 999 punten voor iedere speler
		 Halfautomatische beurtentelling tot en met 99 beurten
		 Correctiemogelijkheid van de telling in voorlaatste beurt
Functies:
Voorinstellingen:
Al dan niet gecombineerd met:
			
te behalen score tot en met 999 punten per speler
			
		 Berekening:
Moyenne altijd drie cijfers achter de komma, laatste cijfer niet afgerond
			
Hoogste serie met beurt aanduiding
			
Telkens opvraagbaar voor aanvang van een nieuwe beurt, afgebeeld in plaats van score
			
Leveringsomvang:
Scorebord voorzien van metalen bevestigingsclips voor wand- of kettingmontage
		 Vast aan bord gebonden stekkerdapter met 1,90 meter snoer
		 Afstandsbediening inclusief batterijen
		 Rubber stoothoes voor afstandsbediening
		 Bordcode vermeld op bovenzijde afstandsbediening en achterzijde scorebord
		 Beschrijfbare magneetset voor naamsaanduiding onder de spelersruiten
Garantie:
Altijd op fabrieksfouten
Prijs:
v.o.f. U-plan
Postbus 3260
4700 GG Roosendaal
www.u-plan.nl
info@u-plan.nl
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DBS-3fc

Materiaal:
MDF, frame uit een stuk vervaardigd en blank gelakt met ontspiegeld kunststof gezeefdrukt masker
Kleur:
Blauw/goud
Bordafmeting:
455 x 115 x 23 mm.
Cijferhoogte:
Spelersruit:
60 mm opgebouwd uit superheldere rode 5mm LED’s
		 Kleur beurtenruit:
Rood
		 Kleur spelersaanwijzer:
Geel
		 Kleur reactieaanwijzer:
Groen
			
			
Gewicht:
700 gr.
Aansluiting bord:
230VAC met vast aangesloten stekkeradapter
		 te gebruiken in niet geschakeld stopcontact in de directe omgeving van het scorebord
Bediening:
Draadloos infrarood
		 Unieke fabriekscode tot 11 scoreborden in één ruimte
		 Aan/Uit zetten, voorinstelling, telling en functie met slechts vijf druktoetsen
		 Voeding door 2 stuks AAA (dunne ‘penlite’) batterijen
Telling:
Tot en met 999 punten voor iedere speler
		 Halfautomatische beurtentelling tot en met 99 beurten
		 Correctiemogelijkheid van de telling in voorlaatste beurt
Functies:
Voorinstellingen:
			
		 Berekening:
Moyenne altijd drie cijfers achter de komma, laatste cijfer niet afgerond
			
Hoogste serie met beurt aanduiding
			
Telkens opvraagbaar voor aanvang van een nieuwe beurt, afgebeeld in plaats van score
			
Leveringsomvang:
Scorebord voorzien van metalen bevestigingsclips voor wand- of kettingmontage
		 Vast aan bord gebonden stekkerdapter met 1,75 meter snoer
		 Afstandsbediening inclusief batterijen
		 Rubber stoothoes voor afstandsbediening wordt niet standaard bijgeleverd
		 Bordcode vermeld op bovenzijde afstandsbediening en achterzijde scorebord
		
Garantie:
Altijd op fabrieksfouten
Prijs:
v.o.f. U-plan
Postbus 3260
4700 GG Roosendaal
www.u-plan.nl
info@u-plan.nl
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SDBS

Materiaal:
MDF, frame uit een stuk vervaardigd en blank gelakt met ontspiegeld kunststof gezeefdrukt masker
Kleur:
Blauw/goud
Bordafmeting:
455 x 115 x 23 mm.
Cijferhoogte:
Spelersruit:
60 mm opgebouwd uit superheldere rode 5mm LED’s
		 Kleur beurtenruit:
Rood
		 Kleur spelersaanwijzer:
Geel
		 Kleur reactieaanwijzer:
Groen
			
			
Gewicht:
700 gr.
Aansluiting bord:
230VAC met vast aangesloten stekkeradapter
		 te gebruiken in niet geschakeld stopcontact in de directe omgeving van het scorebord
Bediening:
Draadloos infrarood
		 Unieke fabriekscode tot 11 scoreborden in één ruimte
		 Aan/Uit zetten, voorinstelling, telling en functie met slechts vijf druktoetsen
		 Voeding door 2 stuks AAA (dunne ‘penlite’) batterijen
Telling:
Tot en met 999 punten voor iedere speler
		 Halfautomatische beurtentelling tot en met 99 beurten
		 Correctiemogelijkheid van de telling in voorlaatste beurt
Functies:
Voorinstellingen:
-			
			
			
		 Berekening:
-			
			
			
Leveringsomvang:
Scorebord voorzien van metalen bevestigingsclips voor wand- of kettingmontage
		 Vast aan bord gebonden stekkerdapter met 1,75 meter snoer
		 Afstandsbediening inclusief batterijen
		 Rubber stoothoes voor afstandsbediening wordt niet standaard bijgeleverd
		 Bordcode vermeld op bovenzijde afstandsbediening en achterzijde scorebord
		
Garantie:
Altijd op fabrieksfouten
Prijs:
v.o.f. U-plan
Postbus 3260
4700 GG Roosendaal
www.u-plan.nl
info@u-plan.nl

