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LINKÖPING
Tel. 013-35 55 60
info@aa-video.se

STOCKHOLM
Tel. 08-45 45 560
stockholm@aa-video.se

GÖTEBORG
Tel. 031-57 55 60
goteborg@aa-video.se

VÄXJÖ
Tel. 0470-74 55 60
vaxjo@aa-video.se

AA-VIDEO – Allt inom AV-teknik
I mer än 25 år har AA-video levererat allt från enstaka produkter till helhetslösningar för
konferensrum, hörsalar, sportbaren, gallerior, konsertlokaler, evenemangsarenor och mer
ändå. Vi har också produkter att hyra till konferenser, mässor, fester och alla typer av event.
När du som kund har en idé så bygger vi den med allt vad som krävs: bild, ljud, ljus, CCTV,
styrsystem, digital signage och hörslingor. Självklart kan vi även hjälpa dig med att designa
och tillverka olika typer av kundanpassade produkter.
AA-video sätter stort värde i sina kundrelationer, därför ser vi alltid till att leverera
marknadskunskaper, teknisk kompetens och en servicenivå av högsta kvalité i varje steg.
AA-video har sitt huvudkontor i Linköping samt tekniker i Växjö, Karlstad, Stockholm och
Göteborg.
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Totalleverantören inom AV
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Med AA-video som samarbetspartner behöver du inte göra mer än att specificera
dina önskemål när det gäller AV-utrustning – resten tar vi hand om. Vi analyserar
dina faktiska behov, föreslår en lösning och de produkter som ingår, levererar,
installerar, driftsätter samt utbildar din personal. Vi vet vad som fungerar och vad
som behövs i ett modernt, fullutrustat mötesrum och ser till att ditt företag får
det, smidigt och problemfritt.
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Vi kan konsten att ljussätta
Rätt ljussättning är en förutsättning för perfekt bildvisning, videokonferenser, green
screens med mera. Ljuset är också viktigt för mötesdeltagarnas koncentration och
välbefinnande. AA-video är specialist inom ljussättning och kan rekommendera
det system som fungerar bäst till rummets utrustning, naturliga ljus och
användningsområde.
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ClickShare wireless presentation system
Intuitive meeting collaboration from huddle to boardroom
Hassle-free content sharing
Hassle-free content sharing
Share via the ClickShare USB Button or Desktop App
Easy integration into the company network
Collaborate using annotation, blackboarding and
touch back features
Secure and certified

www.ba

arco.com
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Ljuskontroll och mörkläggning
Kontor och offentliga lokaler fungerar bättre när ljuset utifrån kan regleras.
Därför har AA-video ett brett sortiment av tryckbara inredningsvävar som
både fungerar ljuskontrollerande och atmosfärskapande, spolrullgardiner och
mörkläggningsgardiner. Vi har också kompetens att ljussätta restauranger,
butiker och liknande lokaler.

Bäst på
professionell bild
Monitorer, projektorer, LED-skärmar, kameror,
videokonferenser, Digital signage – AA-video hittar
den bästa lösningen utifrån ditt behov och dina
önskemål. För att ge dig exakt den produkt du
behöver samarbetar vi med både världsledande
och mindre, mer specialiserade, leverantörer.
Självklart gör AA-video inkoppling av enstaka
produkter eller omfattande AV-system i
konferensrum, hörsalar, arenor, det vill säga alla
typer av lokaler eller evenemang.
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Ljud för alla tillfällen
AA-video levererar det du behöver, vare sig det rör
sig om enstaka högtalare i ett konferensrum eller
kompletta ljudsystem i en hörsal, sportarena eller till
en speciallösning. Välj mellan att köpa eller hyra
– våra tekniker installerar allt. Vi är även certifierade
för att projektera, installera och supportera hörslingor
i offentliga lokaler.
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Styrsystem och teknikintegration
Behöver du en verkligt avancerad systemlösning för exempelvis en hörsal, sportbar
eller simulatormiljö? AA-video arbetar med världsledande leverantörer inom styrsystem
och teknikintegration. Är du ute efter en enstaka produkt så levererar och installerar vi
det också. Dessutom hjälper vi till med grafisk design, programmering, installation och
dokumentation.

Snabb support och serviceavtal
Inget system är egentligen bättre än den service och support som
leverantören kan garantera. Där är AA-video tillgängliga, snabba och pålitliga
– oavsett produkt eller omfattning. Vi vet att rätt service ger produkterna och
systemen längre liv och bästa funktion.
Vi erbjuder också serviceavtal utöver sedvanlig garanti. Har du, som kund,
särskilda behov av service gör vi gärna ett skräddarsytt avtal.
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AV-teknik
som fungerar

AV DISTRIBUTION. DONE RIGHT.

A new era of LED
Samsung “LED-in-a-box” includes all the necessary parts for
installing a full-HD (1920x1080) indoor LED display to your
customer.* The LED display comes with a 3 Year Samsung Warranty.
Samsung IF015H Pixel size: 1.5 mm Size: 3,84 x 2,16 130” FHD 1920x1080
Samsung IF020H Pixel size: 2.0 mm Size: 3,84 x 2,16 173” FHD 1920x1080
Samsung IF025H Pixel size: 2.5 mm Size: 3,84 x 2,16 217” FHD 1920x1080

www.samsung.com

* Installation directly on straight wall or surface.
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Increase the power of your
company’s communication

