Compact Slim Lights
.

Neon Box yang Sangat Tipis, Ringan dan Hemat Energy

N

eon box telah dikenal sebagai media promosi
yang efektif, baik sebagai display promosi, iklan
maupun poster. Kini seiring perkembangan teknologi
modern, kami hadirkan media promosi yang tidak
kalah efektif, jauh lebih praktis, ringan dan fleksibel.
Compact Slim Light (CSL) hadir dalam 2 pilihan model
yang menarik : Full Acrylic dan Aluminium Frame,
keduanya super slim dengan ketebalan antara 8mm
hingga 18 mm.
pemasangan dan pengaturan unsur visualnya sangat
mudah, dan cocok ditempatkan dimana saja.
Dengan menggunakan CSL, media cetak apapun akan
tampak jelas dan menarik jika dilihat dari jauh
maupun dekat.

Kelebihan lain dari Compact Slim Light adalah masa
pakai yang lama, jika neon box hanya dapat digunakan
satu kali, media cetak yang dipasang pada Slim light
mudah dibongkar pasang.
Compact Slim Light adalah media pilihan tepat untuk
promosi bisnis anda.
Frame yang tipis menambah nilai estetis, sehingga bidang
poster lebih menonjol didukung dengan cahaya lampu LED
yang terang dan merata, dengan kualitas pijar yang tahan
lama serta hemat listrik.
Permukaan yang solid dan presisi sangat cocok untuk
diaplikasi dengan media cetak apapun.
Compact Slim Light tersedia 2 tipe yang menarik :
• A. Full Acrylic
• B. Aluminium Frame
MODEL A

C

ompact Slim Light sangat praktis dan ringan,
tersedia dalam ukuran A5, A4, A3, A2, A1 dan
A0 atau sesuai dengan keinginan anda, sangat ideal
untuk display promosi, iklan ataupun poster.
Permukaan yang sangat tipis dan ringan sangat
memudahkan untuk menempatkan CSL dimanapun.
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MODEL PANEL

Aplikasi CSL dengan berbagai bentuk Panel

Perbandingan CSL dan Neon Box Konvensional

CSL

Neon Box Konvensional

Bentuk

Tipis, ringkas, hemat ruang

Tebal, menghabiskan ruang

Berat

Ringan

Berat

Penampilan

Unik, elegan, modern, inovatif

Umum, tidak menarik, kuno

Cahaya yang ditampilkan

Merata dengan teknologi Light guide Panel

Seringkali belang karena menggunakan batang lampu TL

Penempatan

Mudah, karena tipis dan ringan

Sulit, karena tebal dan berat

Penggunaan listrik

Hemat karena menggunakan LED, ramah lingkungan

Boros karena menggunakan lampu TL, tidak ramah lingkungan

Materi iklan / menu

Mudah untuk diganti, dapat diganti sendiri

Sulit untuk diganti, tidak dapat diganti sendiri

Panas yang dihasilkan

Rendah, menggunakan LED

Tinggi, menggunakan lampu TL

Perawatan

Sangat mudah, karena penggantian LED tidak sulit

Sulit, karena satu neon box menggunakan beberapa lampu TL,

dan usia lebih panjang dibandingkan lampu TL

yang usianya berbeda-beda sehingga akan terlihat belang
setiap kali ada lampu yang mati.

SUPER SLIM

Apa itu

Lightbox atau
Neon Box tipis ?

NEON BOX

LIGHTBOX

Acrylic Vacuum

Acrylic Vacuum

Light Guide Panel

Lightbox adalah inovasi baru di
bidang sign. Tak seperti Neon
Box yang pada dasarnya
menempatkan dua buah lampu
neon di belakang sign standar
berbahan flexi, Lightbox
menggunakan Light Guide
Panel (LGP) sebagai media sign.
Kemudian rangkaian LED
berukuran kecil yang telah
disusun menjadi Light Guide
Panel dilekatkan di bagian
dalam acrylic untuk
penerangan. Secara kasat mata,
tak ada perbedaan yang terlalu
mencolok antara Neon Box
dengan Lightbox kecuali bahwa
Lightbox lebih ramping dengan
pencahayaan lebih merata.
Lightbox jauh lebih menghemat
listrik dibandingkan Neon Box
konvensional.

Lampu Neon
Lampu LED

Travo

Alumunium Box

Alumunium Frame

D

Perbandingan Neon Box (kiri) dengan Light Box (kanan)

ari ilustrasi di atas terlihat bahwa
neon box mengkonsumsi banyak
daya.Kini, ada solusi baru untuk sign
yang lebih bersahabat dan ramah
lingkungan tanpa mengurangi daya
tariknya. Kami menyebutkan Lightbox.
Lightbox memanfaatkan teknologi
lampu LED dengan spesifikasi berbeda
dengan LED yang saat ini beredar di
pasaran. LED pada Lightbox lebih kecil
dengan konsumsi daya lebih sedikit
namun dirangkai sebagai susunan yang
saling terikat satu sama lain sehingga
membuatnya solid. Rangkaian LED ini
disebut juga sebagai LGP atau Light
Guide Panel.

CSL yang telah digunakan oleh Customer kami.

• ASUS ( Signage )

• BPJS ( Signage )

• RICHEESE Restoran (Menu Board )

• Toserba YOGYA (Pylon tenant )

• California Fried Chicken (CFC) Restoran (Menu Board )

• GOKANA Restoran (Menu Board )

SIGNAGE • NEONBOX • SLIMLIGHTS • COMPACT SLIMLIGHT • DIGITAL PRINT • TROPHY & AWARDS • ACRYLIC FABRICATION
POINT OF PURCHASE / SALES ( POP / POS ) • CUTTING STICKER • PRINT & CUT STICKER • LASER CUTTING & ENGRAVING

Hubungi Marketing kami untuk mendapatkan saran maupun penjelasan lebih lanjut dan silakan menghubungi kontak di bawah ini :

Jakarta

Bandung

Jl. Kyai Caringin no. 4A Cideng . Jakarta Pusat 10150
(m) +62 81 8020 80123 (p) +62 21 352 2043, 352 2044
+62 0828 1709 2439, 0828 1709 2440

Jl. Kopo no. 78 Bandung 40232
(p) +62 22 612 8062, 612 8388, 911 41101
+62 0828 1903 3179, 0828 1903 3178, 0828 1903 3177

(f) +62 21 352 2046

(f) +62 22 612 8068

(e) estimatejkt@gustosign.com

(e) estimate@gustosign.com

www.gustosign.com

