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TAPES heeft méér dan 30 jaar ervaring in het fysiek opslaan, reproduceren en deelbaar maken van jouw fotografie & 

beeldmateriaal. Voor een standaard product kan je overal terecht. Maar juist die extra service, ons meedenkend vermogen 

en het inspireren met de juiste toepassing of oplossing…dat maakt ons sterk. Noem het ons specialisme.

Al enige tijd is een explosieve contentgroei aan de gang. Veel bedrijven en personen die content, beelden en video 

verwerken zien een enorme toename in hun opslagbehoeften. Vooral in de online, media- en entertainment-

wereld neemt de hoeveelheid data enorm toe, door het gebruik van grote formaten zoals 4K, 8K en 360/VR. 

Maar wat is de beste keuze voor data storage? HDD, SSD, Cloud, Data Tape of wellicht een combinatie hiervan.  

Veel fotografen en beeldmakers komen bij ons met de vraag om advies. Dat...geven we graag!

1

BACK-UP OF DATA ARCHIVERING?

Wij zien de back-up als een reserve kopie van de data waar je regelmatig aan werkt en archiefdata als data die je voor de 

lange termijn wilt behouden maar waar je niet regelmatig gebruik van maakt. Om de datavloed enigszins beheersbaar 

te houden is het wenselijk data die van back-up naar archieffase gaat, goed in kaart te hebben om een ineffectief archief 

te vermijden.

Wij denken graag mee over een oplossing die past bij elke workflow en budget.

STORAGE: Al meer dan 30 jaar dé specialist

Contact

mailto:sales%40tapes.nl?subject=G-Technology%20G-Spees%20Shuttle%20systems


Oyen Digital Novus Externe USB-C

De Novus bevat de nieuwste ASMedia-chipset om ervoor te zorgen 

dat uw schijf optimaal werkt. De USB-C-interface biedt snelle over-

drachtssnelheden door verbinding te maken met een USB 3.1/3.0- of 

Thunderbolt 3-poort. De Novus is geformatteerd voor plug and play 

gebruik met Windows, Mac en de Sony PS4 gaming console. 

2TB / 18TB TAPES
TOPPER!

TAPES.nl levert een ruim assortiment Harde Schijven en RAID-Systemen. In ons assortiment hebben wij de beste en 

meest professionele apparatuur van merken als Angelbird, LaCie, G-Technology, SanDisk, Sony, iStorage, Fuji, mLogic, 

ProMax en Samsung. Daarnaast is TAPES.nl officieel importeur EMEA van Oyen Digital en  Avastor, de autoriteit in externe 

opslag voor audio & video professionals. Onze producten hebben een opslagcapaciteit van 500 GB tot 144 TB en zijn 

zowel verkrijgbaar als SSD, HDD of RAID. 

Ben je op zoek naar HDD of SSD disk? Naar een extra veilige versleutelde harde schijf? Of juist naar een totaaloplossing 

op het gebied van opslag, die past binnen de workflow van jouw bedrijf? Bij TAPES.nl adviseren je graag bij het maken 

van de juist keuze. 
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HARD DISKS & RAID OPLOSSINGEN

OYEN DIGITAL

Oyen Digital is een innovatieve ontwikkelaar en fabrikant in de opslagindustrie, gespecialiseerd in 

externe solid-state en conventionele harde schijven voor videografen, onafhankelijke filmmakers, 

professionele fotografen en vele andere industrieën. Oyen Digital is toegewijd aan het ontwikkelen 

van baanbrekende opslagproducten met behulp van uitgebreide kennis en ervaring in audio- / videoproductie 

en massaopslag. 
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De draagbare harde schijf van de U32 Shadow USB-C 

biedt de nieuwste USB-C-connectiviteit voor de snelste 

beschikbare gegevensoverdrachtsnelheid. Het compacte 

ontwerp is voorzien van een aluminium behuizing voor 

maximale bescherming en warmteafvoer. De U32 Shadow 

is compatibel met USB 3.1/3.0 en Thunderbolt 3 en is in 

staat om snelheden te bereiken tot 575Mb/sec. 

De Oyen Digital U32 Shadow USB-C  is ook als Dura 

(rugged) versie leverbaar

512GB / 8TB

Oyen Digital U32 Shadow USB-C SSD

OYEN DIGITAL MINIPRO ESATA+USB 3.1 SSD

De MiniPro eSATA, USB-C is een hoogwaardige Solid State Drive (SSD) 

gebouwd met NAND-flash voor optimale prestaties en betrouwbaar-

heid. Geen bewegende delen zorgen voor een ultrastille werking – 

uitstekend voor stille omgevingen. Het ontwerp heeft een alumini-

um behuizing voor maximale bescherming en warmteafvoer.

Het Mobius Pro 5C 5-Bay opslagsysteem is ontworpen 

om aan de behoeften te voldoen van ervaren gebruikers 

met veeleisende opslagvereisten. De Mobius Pro 5C is 

compatibel met USB en Thunderbolt 3 en biedt een USB-

C-hub voor serieschakeling met extra apparaten.

De Mobius Pro5C heeft zelf geen RAID-ondersteuning. 

Eindgebruikers kunnen het gebruiken als JBOD (onaf-

hankelijke schijven) of ze kunnen hun besturingssysteem 

gebruiken om een RAID te maken. De non-RAID-versie 

is bedoeld om flexibel te zijn voor klanten om het uit te 

bouwen zoals ze willen. Aangezien er geen hardware 

RAID-controller is ingebouwd in deze behuizing, is er de 

optie om SoftRAID voor Mac OS  bij te leveren. Door 

gebruiker configureerbaar voor RAID 0, 1, 4, 5 en 1+0

De Mobius Pro 5C wordt gedekt door een Oyen Digital-

garantie van 3 jaar en bevat gratis levenslange technische 

ondersteuning.

20TB / 80TB

Oyen Digital Mobius Pro 5C Dual 
USB-C + SoftRAID

1TB - 5TB HDD / 1TB - 8TB SSD  

STORAGE: Al meer dan 30 jaar dé specialist



4

De MiniPro Dura RAID is een robuust dual-drive systeem 

met de nieuwste USB-C-aansluiting voor compatibiliteit 

met alle USB en Thunderbolt 3. De MiniPro Dura RAID 

maakt gebruik van de hoogste kwaliteit constructie voor 

power users die betrouwbare opslag nodig hebben. Het 

schokbestendige ontwerp is voorzien van een aluminium 

behuizing, ingekapseld in een siliconen rubberen hoes, 

voor maximale bescherming en impactbestendigheid. 

10TB HDD / 2TB -  8TB SSD

Oyen Digital MiniPro Dura RAID USB-C 
Portable HDD / SSD, Rugged

De MiniPro Dura RAID biedt flexibele RAID-opslagbe-

heeropties: RAID 0 (Striping), RAID 1 (Mirroring), JBOD 

(onafhankelijke schijven, standaard) en BIG (Non-RAID 

samengevoegde schijven). De MiniPro Dura RAID biedt 

snelheden van meer dan 800 MB/s in RAID0 wanneer 

deze is aangesloten op een USB-C- of Thunderbolt 

3-host! Pakket omvat: MiniPro Dura RAID, USB C-C kabel, 

USB C-A kabel, voedingsadapter, gebruikershandleiding.

De MiniPro Dura RAID heeft een Oyen Digital-garantie 

van 3 jaar.

TAPES
TOPPER!

Oyen Digital Lync USB-C to SSD 
Camera Drive Dock

Onbewerkte videostreams die zijn vastgelegd door een 

camera met USB-C rechtstreeks opnemen op een 2,5-

inch SSD met behulp van de Lync van Oyen Digital. Met 

SSD’s met hoge capaciteit (op TLC-gebaseerd aanbevo-

len) kunnen gebruikers enorme opslagmedia gebruiken 

voor opnametijden die veel langer zijn dan bij traditio-

nele kaarten.

Naast cameragebruik kan de Lync functioneren als een 

enkele drive dock voor snelle toegang tot een 2,5 inch 

drive. Sluit de Lync aan op een hostcomputer voor direc-

te toegang tot uw waardevolle inhoud. Voor degenen 

die 9,5mm HDD’s binnen de Lync willen gebruiken, ver-

wijdert u eenvoudig de twee SSD-afstandhouders.

De Lync is gemaakt van dik aluminium voor duurzaam-

heid en passieve warmteafvoer. De Lync heeft een ga-

rantie van 3 jaar.

> Bekijk online

https://tapes.nl/categorie/hard-disk/?filter_merk=oyen-digital&filter_type-drive=raid
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De Mobius Pro 2C is een RAID-systeem met twee bays 

dat het nieuwste Type-C heeft voor compatibiliteit met 

alle USB en Thunderbolt 3. De Mobius Pro 2C biedt hard-

ware RAID-opties: RAID 0 (Striping), RAID 1 (Mirroring), 

JBOD (onafhankelijke schijven) en BIG (Non-RAID samen-

gevoegde schijven). Het lade-loze ontwerp biedt een 

eenvoudige manier van HDD verwijderen en installeren, 

trek gewoon aan de hendel om de HDD’s in te voegen of 

te verwijderen. 

De interne 60W voeding biedt voldoende stroom voor 

2 HDD’s en 15W bus-power via de hub voor draagbare 

USB-apparaten. Het opslagbeheer van de Mobius Pro is 

net zo eenvoudig als het gebruik van een 

enkele externe schijf, gewoon uw HDD’s invoegen, de 

RAID instellen via de modusschakelaar, de kabel aansluiten 

en de stroom inschakelen voor enorme opslagcapaciteit, 

snelheid, redundantie of onmiddellijke real-time back-

ups. LED-indicatoren bieden eenvoudige verificatie van 

de bedrijfsstatus en de schijfstatus/-activiteit. 

De Mobius Pro 2C wordt ondersteund door een Oyen 

Digital 3-jaar garantie en bevat gratis levenslange 

technische ondersteuning.

8TB / 36TB

Oyen Digital Mobius Pro 2-Bay USB-C RAID

STORAGE: Al meer dan 30 jaar dé specialist

Avastor is een merk van Oyen Digital. De standaard in externe opslag 

voor audio & video professionals! Avastor harde schijven worden sa-

mengesteld uit de beste en meest betrouwbare componenten en 

chipsets die aan strenge tests zijn ondergaan om een zo’n compact 

mogelijk  product te kunnen leveren voor professionals. 

AVASTOR

Meer Oyen Digital?
Belijk alle Oyen Digital modellen online of neem contact op met een van onze specialisten.

Bekijk alle modellen Contact

https://tapes.nl/categorie/hard-disk/?filter_merk=oyen-digital
mailto:sales%40tapes.nl?subject=G-Technology%20G-Spees%20Shuttle%20systems
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De Helix Dura is een krachtige NVMe-gebaseerde SSD 

gebouwd met 3D TLC NAND-flash voor veeleisende 4K 

/ 8K-videoworkflows. Met snelheden tot 980 MB/s is de 

Helix Dura een uitstekende keuze voor AV-professio-

nals die constante overdrachtssnelheden van grote be-

standsbibliotheken nodig hebben. 

1TB / 2TB

Avastor HELIX™ DURA USB 3.1  SSD Black

De Avastor HDX heeft de norm gezet voor externe opslagapparaten 

die worden gebruikt door audio- en videoprofessionals over de 

hele wereld. Niet alleen aanbevolen door makers van inhoud, 

de HDX wordt ook aanbevolen door hardware- en softwarefabri-

kanten voor gebruik met hun toepassingen. 

De HDX bevat een ingebouwde stille ventilator om ervoor te 

zorgen dat je schijf koel blijft.

Daarnaast wordt iedere interface apart getest alvorens de 

schijf te formateren en gereed te maken voor verzending in 

een schokbestendige lockbox. Dit maakt Avastor een ultieme 

pre-tested enterprice harde schijf. Top no

De Avastor HDX PRO heeft een garantie van 4  jaar.

2TB / 18TB

Avastor HDX PRO

De AVASTOR PDX310 USB-C Rugged is een robuuste 

draagbare harde schijf die uitstekende bescherming biedt 

voor uw waardevolle gegevens en uitzonderlijke over-

drachtssnelheden levert. De PDX310 is compatibel met 

USB 3.1 / 3.0 en Thunderbolt 3 en wordt gevoed via de 

meegeleverde USB-kabels. Het schokbestendige ont-

werp heeft een aluminium behuizing omhuld met een 

hoes van siliconenrubber voor maximale bescherming 

en waterbestendigheid. 

1TB - 2TB HDD / 1TB - 4TB SSD

TAPES
TOPPER!

Avastor PDX310 USB-C Rugged 

Bezoek de Avastor shop van Tapes.nl
Belijk alle Avastor modellen online of neem contact op met een van onze specialisten.

Bekijk alle modellen Contact

https://tapes.nl/categorie/hard-disk/?filter_merk=g-technology
mailto:sales%40tapes.nl?subject=G-Technology%20G-Spees%20Shuttle%20systems
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De versleutelde ARMORLOCK™ NVMe™ SSD en app 

leveren beveiliging en eenvoud van de volgende generatie 

in combinatie met krachtige prestaties van professioneel 

niveau om je meest cruciale content te helpen beschermen 

zonder je trager te maken. Versleuteling is nog maar het 

begin.

2TB 

G-Technology ArmorLock Encrypted 
NVMe SSD

G-technologie G-DRIVE ev RaW SSD 2TB. Robuuste schijf voor elk 

terrein. De G-DRIVE ev RaW SSD is versterkt met een beschermende 

rubberen rand en biedt leessnelheden tot 425 MB/s en tot 2 TB 

capaciteit voor een duurzame, schokbestendige manier om snel je 

video’s te bewerken of een back-up te maken.

500GB / 2TB

G-Technology G-DRIVE ev RaW SSD

G-Technology G-DRIVE 4TB USB3.0 professionele externe 

harde schijf. G-DRIVE – Een hoogwaardige opslagoplossing 

waarbij de harde schijf draait op 7200 toeren en is voor-

zien van een USB 3.0-aansluiting voor een razendsnelle 

bestandsoverdracht.

4TB / 18TB

G-Technology G-DRIVE 4TB USB3 7200RPM

STORAGE: Al meer dan 30 jaar dé specialist

> Bekijk online

https://tapes.nl/shop/g-technology-armorlock-2tb-encrypted-nvme-ssd/
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G-Technology G-SPEED Shuttle 4Bay Thunderbolt 3 Black
G-Technology G-SPEED Shuttle 4Bay Thunderbolt 3 24TB Black. Verplaatsbare RAID-opslag met Thunderbolt ™ 3. Met een 

capaciteit tot 48 TB en overdrachtssnelheden tot 1000 MB/s, levert de G-SPEED Shuttle met Thunderbolt 3-apparaat ideale 

opslag voor veeleisende workflows. 

8TB / 72TB

Dankzij een draagbaar ontwerp kunt u het gemakkelijk op 

locatie en terug naar de studio dragen, en met geoptima-

liseerde 4K- en 8K-ondersteuning krijgt u de bandbreedte 

om in realtime beelden van meerdere camera’s te bewer-

ken, meerlagige effecten weer te geven en snel te expor-

teren met ongelooflijke efficiëntie. 

Ingebouwde hardware RAID biedt verschillende 

back-upopties, terwijl dubbele Thunderbolt 3-poorten 

klaar zijn om tot vijf extra apparaten in serie te schakelen. 

Gecombineerd met vier verwijderbare bays van Enterprise-

klasse harde schijven voor verbeterde betrouwbaarheid 

en een vertrouwde beperkte garantie van 5 jaar, biedt de 

G-SPEED Shuttle met Thunderbolt 3-apparaat betrouwbare, 

hoogwaardige opslag die kan worden geschaald met al 

uw producties. 

Op zoek naar een totaal oplossing? 
Belijk alle G-Technology modellen online of neem contact op met een van onze specialisten.

Bekijk alle modellen Contact

https://tapes.nl/categorie/hard-disk/?filter_merk=g-technology
mailto:sales%40tapes.nl?subject=G-Technology%20G-Spees%20Shuttle%20systems
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Het epicentrum van 4K-workflows. De LaCie 1big Dock 

is een Thunderbolt 3-opslaghub waarmee u bestanden 

rechtstreeks kunt overzetten via ingebouwde CF- en 

SDkaartsleuven. U kunt er ook twee 4K-beeldschermen 

op aansluiten en apparaten in serie schakelen via de 

USB-C- en USB 3.0-poorten.

4TB - 16TB HDD / 2TB - 4TB SSD

LaCie 1big Dock USB-3.1 
& Thunderbolt™ 3

Toekomstbestendig. Altijd klaar voor het zware werk!

De draagbare LaCie® Rugged® USB-C combineert duur-

zaamheid en geavanceerde USB-C-functionaliteit. 

1TB / 2TB / 4TB 

LaCie Rugged USB-C 

Ultrasnel. Beyond Rugged.

Geniet van een ruime capaciteit van maximaal 2 TB en 

naadloze compatibiliteit met Thunderbolt ™ 3, USB-C 

en USB 3.0 op zowel Mac®- als Windows®-computers.

Verhoog uw 4K-videoproject

Rugged SSD voldoet aan de verlangens van filmmakers 

en DIT’s voor snelle overdrachten en bewerkingskracht, 

extreme robuustheid en wachtwoordbeveiliging voor 

maximale bestandsbeveiliging.

500GB / 2TB

LaCie Rugged USB-C SSD 

STORAGE: Al meer dan 30 jaar dé specialist
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LaCie Rugged PRO THUNDERBOLT 3 SSD

1TB / 2TB

• Thunderbolt 3 SSD-snelheden tot 2.800 MB/s.

• Naadloos te gebruiken met USB 3.1 Gen 2-apparaten.

• Ultrarobuust en waterbestendig (IP67-certificering).

• Bestendigheid tegen een val van 3 meter en drukvan 2 ton.

• 5 jaar Rescue-gegevensherstelservices.

OP zoek naar een totaal oplossing? 
Belijk alle LaCie modellen online of neem contact op met een van onze specialisten.

Bekijk alle modellen Contact

LaCie Rugged USB-C 

De Rugged SSD Pro combineert de razendsnelle Seagate 

FireCuda NVMe SSD met een Thunderbolt 3-interface. 

Profiteer van snelheden die 5× hoger zijn dan die 

van traditionele SATA SSD’s om de meest veeleisende 

RAW-content met hoge bitsnelheid, zoals bronbestanden in 

6K, 8K en super slowmotion, af te spelen en weer te geven.

https://tapes.nl/categorie/hard-disk/?filter_merk=lacie
mailto:sales%40tapes.nl?subject=G-Technology%20G-Spees%20Shuttle%20systems


Angelbird SSD2GO PKT MK2 

512GB / 4TB

Ontworpen en vervaardigd in Oostenrijk volgens veeleisende 

specificaties, levert de SSD2GO PKT bekroonde Angelbird kwaliteit, 

kracht en stijl in een zakformaat apparaat dat perfect past bij 

uw on-the-go leven.
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500Gb / 4TB

Angelbird AV PRO XT

De Angelbird AtomX SSDmini is speciaal ontworpen voor de 

Atomos Ninja V monitor en is ook compatibel met andere be-

schikbare recorders. De AtomX SSDmini is 20 procent kleiner 

dan de gemiddelde SSD (speciaal voor het kleine formaat van 

de Ninja V), heeft maximale leessnelheden van 560MB/s en 

schrijfsnelheden van 520MB/s.

Angelbird AtomX SSDmini 

500GB

Als audio- / videoprofessional weet u dat wanneer de actie 

begint, er geen tijd is om te twijfelen – u en uw uitrusting 

moeten klaar zijn om te gaan, en u handelt met vertrouwen 

of loopt het risico het shot te verliezen. Beschikt over 

robuuste 9 mm behuizing en hoge compatibiliteit met uw 

camera’s, recorders en spelers.

STORAGE: Al meer dan 30 jaar dé specialist

> Bekijk online

https://tapes.nl/categorie/hard-disk/?filter_merk=angelbird
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Wanneer je fotografeert of filmt waar de actie is kan je niet zonder 

betrouwbare geheugenkaarten. TAPES.nl levert een uitgebreid 

assortiment SanDisk, Angelbird en Lexar geheugenkaarten.

GEHEUGENKAARTEN

MATERIAAL KOFFERS

NANUK ontwerpt en bouwt hun koffers voor meedogenloze omgevingen. NANUK-koffers worden geproduceerd in 

Canada en worden getest in de zwaarste omstandigheden.  Heb je specifieke wensen voor de indeling van jouw NANUK 

Koffer? Neem dan contact met ons op zodat we samen de juiste indeling en samenstelling kunnen bepalen!

> Bekijk online

> Bekijk online

https://tapes.nl/categorie/geheugenkaarten/
https://tapes.nl/categorie/accessoires-supplies/?filter_merk=nanuk
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• Ondersteunt CFast 2.0 media cards

• USB 3.1 Gen 2 tot 10 Gbps

• USB Type-C Interface

• Industrieel ontworpen voor duurzaamheid.

Geef uw videoworkflow een boost met de AFT BLACKJET 

Serie VX-1C-lezer die CF 2.0-mediakaarten ondersteunt. 

De VX-1C-lezer kan snel inhoud opnemen of overzetten 

naar uw computer via de supersnelle USB 3.1 Gen 2-interface.

CARD READERS

BLACKJET VX-1C CFast 2.0 reader

Blackjet VX-2SSD is een compact dual bay SSD docking 

station, het beschikt ook over hardware RAID. VX-2SSD 

helpt om snel uw gegevens die op uw SSD-media zijn 

opgeslagen, om de prestaties op uw workflow te ver-

hogen. 

•Docking Station ondersteunt standaard 2,5 inch SSD/ 

  HDD tot 9 mm hoogte

•Ondersteunt UASP

•Ondersteunt SATA-III SATA 6G

• USB3.1 Gen-II Superspeed Plus, beschikt over 10Gbit/s 

  gegevensoverdrachtsnelheid

• USB Type-C connector (compatibel met USB3.1 Type-C 

  of Thunderbolt 3)

BLACKJET VX-2SSD Dual SSD media dock

• Dubbele Thunderbolt 3 40 Gb / s-poorten voor het 

  doorlussen van maximaal 5 Thunderbolt-apparaten zo

  als beeldschermen, monitoren, externe harde schijven 

  en RAID’s

• Ondersteunt twee SSD’s, CFAST2.0, XQD2.0, CF 

  UDMA7, SD UHS-I, SDUHS-II en microSD

• Rackmount 1U-vormfactor

• Compatibel met 2016 Macbook Pro en Thunderbolt 3 

  Windows-pc’s.

• Inhoud van de verpakking: Blackjet UX-1, Thunderbolt 

  3-kabel, voeding, rackmontagekit en gebruikershanleiding.

BLACKJET UX-1 Cinema dock

> Bekijk online

> Bekijk online

> Bekijk online

https://tapes.nl/shop/blackjet-vx-1c-cfast-2-0-reader/
https://tapes.nl/shop/blackjet-vx-2ssd-dual-ssd-media-dock/
https://tapes.nl/shop/blackjet-ux-1-cinema-dock/
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USB SERVICES
• USB bedrukking

• USB Bulk levering

• ECO Friendly USB sticks (hout/bamboe)

• Data/media duplicatie

• Huisstijl PMS bedrukking

• USB beveiliging

• Verpakkingen

• 2D / 3D custom producties

Tapes.nl is specialist in het USB segment op het gebied van relatiegeschenken maar ook als data- en media drager. 

Wij hebben een uitgebreid assortiment USB-Sticks, maar zijn vooral goed in het creëren van unieke USB producten als  

onderdeel van een marketing campagne of de branding van een bedrijf, merk of organisatie. Tapes.nl verzorgt zowel het 

design, de productie, de eventuele verpakking en bedrukking én ook nog de fulfilment, indien gewenst.

USB PRODUCTIES

USB-Sticks, standaard of custom-madeUSB-Sticks, standaard of custom-made14

ECO USB + DOOSJE
Gemaakt van natuurlijke materialen, passend bij een duur-

zame propositie. Hout, beton, bamboe, gerecycled kunststof, 

tarwe en karton!

> Bekijk online

CRYSTAL USB
Model Crystal is een luxe ogende USB-stick gemaakt van een 

combinatie van metaal en glas. Dit model leent zich uitstekend 

voor het graveren van uw logo in het glas. Dankzij de lasertechniek 

is uw logo onuitwisbaar en goed zichtbaar vanaf alle zijden. 

De USB-stick wordt standaard voorzien van een wit LED licht 

welke het glasgedeelte oplicht voor nog betere zichtbaarheid 

van uw logo.

> Bekijk online

https://tapes.nl/categorie/usb-eco-friendly/
https://tapes.nl/shop/crystal/
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VIDEOPACK: VIDEOBROCHURES
VideoPack combineert beelden en video  met print waardoor het een zeer waardevolle marketing tool is. Beeld én geluid 

zijn krachtiger dan duizend woorden! Al helemaal in combinatie met het juiste design en strakke copy. Een mooie 

gedrukte brochure of kaart met een hoogwaardig geïntegreerd LCD scherm. Dit maakt dat VideoPacks zeer effectieve 

tools voor presentaties, beeldverslagen en andere content!

Voordelen VideoPack:

• Maximale impact bij uw doelgroep

• Beeld én print gecombineerd

• 100% opent en bekijkt de VideoPack

• Méér dan 90% bekijkt de hele video

• Hoge attentiewaarde

• Compleet in eigen huisstijl

Nieuw: 360˚ VideoPack
Vanaf nu is het mogelijk om 3D/360 video’s en films af te spelen op onze 

VideoPack brochures en displays. Het scherm is eenvoudig met de vinger 

te bedienen, net als een smartphone of tablet. 

• Een nieuw vastgoedproject gefotografeerd? Kies voor de 360˚

• Een nieuw auto model introduceren? 360˚ VideoPack!

> Bekijk demo

VANAF 
1 EX.

https://www.youtube.com/watch?v=18ErgcOHo7o
https://tapes.nl/videopack/


VANAF 
1 EX.

sales@tapes.nl | www.tapes.nl


