
Soluções de comunicação
Mupis Digitais
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Mupis digitais
A SecretScreen trabalha ao lado de marcas líderes de mercado em

inovação, tecnologia e sustentabilidade.

Com a SecretScreen não tem de se preocupar com a instalação ou manutenção 

das soluções digitais. Os nossos projetos seguem com tudo já preparado, tem 

apenas de utilizar e fazer a diferença na sua comunicação. 

 

Para a comunicação de Mupis Digitais a SecretScreen faz integração, instalação 

e manutenção das seguintes marcas:



Mupis
Digitais

Indoor



Painel Display Digital Publicitário 
LED P2.5mm Full Cor Sistema Nova T1

Painel Display Digital Publicitário 
LED P2.5mm T6 - Conectável em série

Digital Kiosk Display 32’’
Ecrã Touch 

O Painel Display LED Full Color é uma das opções de comunicação 

digital com maior resolução do mercado e é o equipamento ideal 

para comunicar eficazmente indoor através de tecnologia 

de alta-definição.

O Painel Display Publicitário de reprodução de vídeos e imagens é 

utilizado por todos os tipos de indústrias: centros comerciais, lojas, 

salas de reuniões, aeroportos, estações de serviço, restaurantes, 

discotecas e muito mais.

O Display publicitário LED Full com Sistema Nova T6 é uma das 

opções mais inovadoras do mercado.  

A diferença entre o modelo T1 e o Sistema Nova T6 é que permite 

conectar até oito displays com uma imagem e desencadear uma 

nova experiência de visualização, que envolve os clientes e capta 

a sua atenção mais eficazmente. 

Kiosk Digital ideal para promover a interação e participação 

dos clientes através de um ecrã touch Full HD de 32 polegadas. 

Melhora a experiência do cliente em loja, através de um processo 

de compra mais simples ou mostrando as informações mais 

relevantes: serviços da loja, produtos, mapa, equipa, ou qualquer 

outro conteúdo. 

Disponível em preto e branco.

Display LED Digital LCD 55’’ 
Com opção Touch 

Painel Display Digital Publicitário 43’’  
LCD dobrável Full HD 

Display Publicitário LCD 43’’ 
c/ rodas e bateria 

Ecrã Full HD de 55 polegadas com 16,7 milhões de cores, 350 

nits de brilho, vidro temperado anti vandálico, reprodução de 

conteúdo via USB e relógio inteligente que permite modificar a 

hora de ligar e desligar, bem como o volume do aparelho por hora.

 

A sua inovadora tecnologia permite a total personalização do 

equipamento pelo utilizador.

Função de toque infravermelho de 10 pontos disponível, que 

confere maior versatilidade ao equipamento.

Excelente visualização de conteúdo (imagem e vídeo) com 

definição de imagem 1080p Full HD, resolução de 1920 x 1080 

pixels e 16,7M de cores. 

Leve, fácil de transportar e instalar, versátil e fácil de programar 

(via USB ou WiFi). 

Inovador display publicitário com rodas e bateria, com um design 

elegante e ecrã de 43’’. Combine as vantagens de mobilidade e 

visibilidade: um grande ecrã LCD de alta resolução para anunciar 

o seu negócio, junto com uma bateria e rodas que permitem 

grande mobilidade e versatilidade para anunciar o seu negócio em 

qualquer lugar e a qualquer hora.  

O display publicitário com rodas e bateria é a solução perfeita para 

negócios como restaurantes e grandes lojas.
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Mupis
Digitais

Outdoor



Display Publicitário LCD Full HD 55’’ 
Com opção touch 

Display LED Logo Publicitário 
P4.68mm IP65 

Capte a atenção dos seus clientes e potenciais clientes com o 

Display de Publicidade Outdoor de 55 polegadas.  

 

A moldura preta revestida de zinco, fechadura de segurança 

multiponto e isolamento térmico completo, tornam o 

equipamento resistente a qualquer estado atmosférico.

Disponível também em versão touch. 

Design moderno com ecrã LED redondo para transmitir conteúdo 

visual e marcar a diferença na sua marca. Torne as suas lojas mais 

atraentes à distância: o design frente e verso atrai a atenção das 

pessoas a partir de diferentes pontos de vista. 

O display de publicidade para fachadas de lojas e comércio 

tem alto brilho para instalar ao ar livre. Amplamente utilizado 

em shopping centers sofisticados, lojas, exposições, hotéis, 

restaurantes, cafés e bares.
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