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 HYPERVSN SOLO

A Hypervision é uma solução revolucionária, para projetar animações 3D com 
efeito holográfico. A nova geração na promoção comercial já chegou. Efeitos 
visuais de alto impacto e envolventes para captar a atenção do cliente.
Disponível para venda e aluguer.

Ref.: 25660

Hypervsn Classic / Cloud

EQUIPAMENTO

3

3D HOLOGRÁFICO

https://emetres.pt/produtos-solucoes/3d-holografico/hypervsn-solo/
https://emetres.pt/produtos-solucoes/3d-holografico/3d-holografico-form/
https://www.youtube.com/watch?v=guzBs35RAA0


 HYPERVSN SOLO

ACESSÓRIOS, EXTRAS E PACKS
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Classic e Cloud

Suporte Regulável

A instalação clássica apoiada no chão 
para  Hypervsn Solo, que exibe os 

efeitos 3D impressionantes ao nível 
dos olhos.Suporte de Teto x1, x2 ou x3

A instalação do Hypervsn Solo M
e L que permite a maior
visibilidade – os efeitos 3D
parecem flutuar por cima do público.

Acessórios

Packs

Solução Personalizada

Diferencie a exibição do seu
holograma. Coloque o seu Hypervsn
Solo numa montra, num stand ou num
suporte único e personalizado.

http://
https://www.youtube.com/watch?v=zNViT6rHCZc


Para além da unidade Hypervision isolada, disponibilizamos também as walls 
do mesmo equipamento. Com esta configuração, poderá ajustar o seu conteúdo 
a espaços muito maiores e projetar animações 3D com efeito holográfico de 
grande escala ou soluções personalizadas.
Disponível para venda e aluguer.

Wall Holográfica

Formatos de referência:
- 140 x 100 cm (x6)
- 140 x 140 cm (x9)
- 180 x 140 cm (x12)
- 220 x 140 cm (x15)
- 300 x 180 cm (x28)

EQUIPAMENTO

5

3D HOLOGRÁFICO

 HYPERVSN WALL

https://www.youtube.com/watch?v=gx0RUdCx8j8
https://emetres.pt/produtos-solucoes/3d-holografico/hypervsn-wall/
https://emetres.pt/produtos-solucoes/3d-holografico/3d-holografico-form/
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Wall Holográfica

Suporte de Wall

A solução ideal para exibir a Hypervsn Wall 
ao nível dos olhos. Esta instalação vertical 

facilita o efeito magnético de atração
de olhares típico dos hologramas.

Painel de Wall

Com uma blindagem de proteção
transparente, é perfeito por permitir que

as Walls sejam montadas ao alcance
do público com toda a segurança.

Wall Alignment Mount

Uma das peças mais importantes 
da instalação Hypervsn. Permite a 
fixação do equipamento à parede 
de forma ajustável.

Acessórios

Packs

Solução Personalizada

Diferencie a exibição do seu
holograma. Coloque a sua Hypervsn
Wall numa montra, num stand ou num
suporte único e personalizado.



O Hypervsn Aluguer Solo ou Wall é a solução perfeita para adicionar uma
dimensão extra de alto impacto a qualquer evento.
Alugue uma solução de animação holográfica 3D e diga-nos o que quer, onde e 
quando, que nós encarregamo-nos da execução do seu projeto. Temos múltiplas 
possibilidades de formatos, tamanhos e disposições à sua espera.

Solo ou Wall
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 HYPERVSN ALUGUER

https://www.youtube.com/watch?v=VaW_QyJ3f3I&list=PLnBA-HBd_z4L2JLmGxdd1f2d6S93xB_7o&index=14
https://emetres.pt/produtos-solucoes/3d-holografico/hypervsn-aluguer/
https://emetres.pt/produtos-solucoes/3d-holografico/3d-holografico-form/


A plataforma de conteúdos Hypervsn permite uma rápida e fácil colocação de 
conteúdos na sua unidade, no entanto, a Emetrês disponibiliza também
soluções personalizadas.
Pode solicitar-nos animações holográficas 3D, de acordo com as suas
necessidades, preferências e diretrizes.

PRODUÇÃO DE ANIMAÇÕES
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 ANIMAÇÕES HOLOGRÁFICAS

https://www.youtube.com/watch?v=z4e8zhiU-IY
https://emetres.pt/produtos-solucoes/3d-holografico/animacao-holografica/
https://emetres.pt/produtos-solucoes/3d-holografico/animacao-holografica/animacoes-holograficas-form/


EMETRÊS - SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS GRÁFICOS, LDA.
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https://pt-pt.facebook.com/emetres.lda
https://www.linkedin.com/company/emetr%C3%AAs/
https://www.youtube.com/channel/UCpTun8lxMhM1w4GxaTOvS8g
https://www.instagram.com/emetres.3d/
www.emetres.pt
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