
SPECIFICATIES SCREENS  
TALKSHOW STUDIO AVEX

De Talkshow Studio van AVEX is voorzien van in totaal 10 grote  

schermen waarop content vertoont kan worden. Voor het  

opmaken van de content kunt u rekening houden met de  

onderstaande specificaties. 

Het gaat om de volgende schermen:

3 x75” Portrait. Achter de host.

3x65” Landscape. Links van de studio

3x65” Landscape. Rechts van de studio.

1x40” Landscape. In de voorkant van de forumtafel.
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Links en rechts van de studio. Achter de host hebben wij drie 75” 

schermen beschikbaar welke in portrait hangen.Als je drie losse af-

beeldingen wil hebben moet elke afbeelding een resolutie hebben  

van 3310 pixels breed bij 1920 pixels hoog.

Wil je één doorlopende afbeelding is het formaat 3310 pixels breed 

bij 1920 pixels hoog. Graag rekening houden met de randen van de 

displays zodat hier geen tekst staat.

Links en rechts van de studio heeft men de beschikking over drie 

65”displays die in landscape hangen. Links en rechts zijn afzonderlijk 

van elkaar aan te sturen. 

Als je op elk scherm een losse afbeelding wil hebben is de resolutie 

per afbeelding 1920 pixels breed bij 1080 pixels hoog.

Wil je één doorlopende afbeelding is de resolutie 5820 pixels breed  

bij 1080 pixels hoog. Graag rekening houden met de randen van de  

displays zodat hier geen tekst staat. 

De content voor de display in de tafel graag aanleveren in  

1920 pixels breed bij 1080 pixels hoog.

Bij voorkeur graag alle afbeeldingen aanleveren in een .PNG formaat.


