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Dig-it Digital & Intelligent™ on palveleva digitaalisen monikanavaisen multimediaviestinnän 

asiantuntijayritys. Olemme erikoistuneet digitaalisten, etähallittavien ja vuorovaikuttavien 

informaatio- viestintä- ja esitystekniikkaratkaisujen toteuttamiseen. Kattaviin palveluihimme 

kuuluu myös investointien, funktioiden sekä tavoitteiden kartoittaminen. 

Sovellamme tehokkainta teknologiaa liiketoiminnan eduksi sekä ihmisten iloksi. Tarjoamme 

näyttäviä, informatiivisia, elämyksellisiä ja viihdyttäviä ratkaisuja. Tuottamillamme työkaluilla 

saavutetaan mitattavia tuloksia viestinnässä ja viihtymisessä.

Edustamme valtakunnallista tiimiyrityksien yhteistyöverkostoa, sekä kansainvälisiä että koti-

maisia päämiehiä ja kumppaneita.

Tilaa kotisivuiltamme ilmainen uutiskirje! Saat sähköpostitse rajoitettuja kamppanjatarjouk-

sia sekä hyödyllistä tietoa alan teknologiasta ja tapahtumista.

Tervetuloa tutustumaan älykkääseen digitaaliseen maailmaamme!

www.dig-it.fi
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Olitpa kaukana horisontissa tai vierellä – tule nähdyksi! Esittele läheltä terävänä ja
kaukaa näkyvästi. Erotu, herätä huomiota ja ohjaa käyttäytymistä tyylikkäästi.

Valokuva vastaa tuhatta sanaa, videokuva enemmän.
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INFO-KIOSKIT

PROJISOINTI

INFO-NÄYTÖT

VIDEOSEINÄT LED-VIDEOSEINÄT

MEDIAPROSESSORIT
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Aurinkoinen kukkaniitty, mummon kanelipullat, metsä 
sateen jälkeen, uusi auto, Afrikan yö tai rakastetun 

parfyymi – tuoksu palauttaa ja luo mielikuvia.
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TUOKSUKONEET JA TUOKSUT
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Valo aktivoi ja antaa energiaa, se korostaa 
kauniita muotoja ja viettelevien piirteiden 

yksityiskohtia. Ole valovoimainen tähti illan 
hämärtyessä. Leikittele varjoilla ja anna 

värien loistaa pimeydessä.
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RGB LED-SPOTIT

RGB LED-LETKUT, -NAUHAT, -PUTKET

LED-POLTTIMOT

RGB LED-PALLOT RGB LED-WASH

RGBW LED-MOVINGHEAD
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Niin kuin kukka ja mehiläinen – rakentava dialogi tuottaa hunajaa.
Keskustele, ota vastaan reaaliaikaista palautetta ja haasta osallistumaan.

Vuorovaikuttava yhteydenpito kertoo välittämisestä. Yksinäinenkin puurtaja
voi etävaikuttaa suureen joukkoon.
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KOSKETUSPÖYDÄT

KOSKETUSPÄÄLLISET

KOSKETUSNÄYTÖT

KINEETTISET RATKAISUT KÄYTTÖLIITTYMÄT

KOSKETUSKALVOT
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Hallitse tietoa ja teknologiaa älyk-
käästi, tuottavasti, tehokkaasti sekä 
vastuullisesti. Anna tulevaisuuden 
sukupolville perintönä menestyksen 
kaava sekä kestävän kehityksen lahja.
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ÄLYMATERIAALIT

VERKOTETTAVAT MEDIASERVERIT JA KYTKIMET

INFONÄYTTÖ-OHJELMISTOT

VERKOTETTAVAT LOGIIKKAKYTKIMET JA HIMMENTIMET

SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄT

LAITTEIDEN JA SISÄLLÖN ETÄHALLINTA
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Sulje silmäsi, aisti kuinka äänimaisema puhuttelee
syvimmästä kirkkaimpaan ja luo vangitsevan
illuusion ympärillesi. Sulosointu nostattaa
tunteita ja synnyttää tunnelmia.
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AKTIIVIÄÄNENTOISTO

RAJAAVAN ÄÄNENTOISTON PANEELIKAIUTTIMET

SEINÄN SISÄÄN UPOTETTAVA ÄÄNENTOISTO

VERKOTETTAVAT MONIHUONEKESKUSYKSIKÖT VERKOTETTAVAT PÄÄTEVAHVISTIMET

TARKASTI RAJAAVA ÄÄNENTOISTO
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Ota yhteyttä - palvelemme mielellämme!

Asiakaspalvelu: +358 44 300 4915 | asiakaspalvelu@dig-it.fi | www.dig-it.fi
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