LEADER Promotion
Har du overvejet om du måler de rigtige værdier?
Broadcaster, Produktionsselskaber, Post produktionsfaciliteter og Medie Labs står mange gange over for dilemmaet at
overvåge og producere indhold, i en lang række forskellige formater, opløsninger, farvespektrum, High Dynamic Range
og Video -over-IP-infrastrukturer. Derfor er det endnu mere vigtigt at have styr på sine målinger.
Hvis disse nye standarder allerede er et krav til dine produktioner, eller hvis dine nuværende test og måleudstyr er af
ældre dato, kan det give uforudsete udfordringer.
En opgradering af eksisterende HD-test og måleinstrumenter til brug for 4K / UHDTV og HDR-signaler, giver ikke nødvendigvis sikkerhed for, at der måles korrekte værdier. Måleudstyret ikke er udviklet til at håndtere de nye standarder,
og der er derfor en risiko for, at de viser forkerte værdier.
Reparation af ældre test & måleprodukter kan også være en dårlig investering.
For at hjælpe dig med at opgradere dine ældre test & måleinstrumenter, har Leader introduceret et særligt ”Trade-In”
program på den nye Zen-serie af Test & måleinstrumenter.
Trade-In programmet er gældende fra nu og indtil d. 24. juni 2019!
I den periode har du mulighed for at udnytte en Trade-In rabat mod nogle af dine ældre test- og måleprodukter med helt
nye fremtidssikret Test & måleinstrumenter produkter.
Det er sikkert ikke alle teknologier og formater der lige nu er relevante for din virksomhed, men Leaders nye ZEN-lineup giver dig mulighed for at konfigurere test- og måleprodukter skræddersyet til dine behov, samtidig med at du let kan
opgrader til nye krav målekrav, som måske ikke i øjeblikket er en del af dine behov.
Leader Trade-In programmet gælder op mod disse produkter:
• LV5300 – Multi-Format Waveform Monitor with SDI Input & Eye / Jitter
• LV5350 – Multi-Format Waveform Monitor with SDI Input
• LV7300 – Multi-format Compact Rasterizer with LV7300-SER01 SDI Input
• LV7300 – Multi-format Compact Rasterizer with LV7300-SER02 SDI Input & Eye / Jitter
• LV5600 – ‘True Hybrid’ IP & SDI Waveform Monitor
• LV7600 – ‘True Hybrid’ IP & SDI Waveform Rasterizer
Med følgende regler:
• Ordre I forhold til Trade-In programmet, skal være afgivet senest d. 24. juni 2019
• Ordre efter den d. 24. juni 2019 accepters ikke.
• Trade-In kan ikke opnås på produkter som i forvejen tilbydes til en speciel tilbudspris.
• Mærke, type og serie nummer skal oplyses på det produkt som skal Trades-In.
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