
Oled Mirror TV is een bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van maatwerk spiegel en glas tv’s

Wij hebben een duidelijke keuze gemaakt om ons te gaan specialiseren in Oled (Smart) Mirror TV technologie. 
De overstap van Led of Qled naar hoogwaardige Oled technologie was voor ons een logische keuze. 
De extreme zwart waarden, het grotere contrast, het uniek kleurenbereik en de grotere kijkhoek waren doorslaggevend. 
Oled Mirror TV maakt voornamelijk gebruik van speciale professionele 4K Oled IP TV (en Hotel ) 
monitoren met Smart Solution. Dit zijn geen consumenten Oled tv’s, maar professionele IP Smart Oled monitoren 
waarvan de kwaliteit van zeer hoog niveau is. Daarnaast hebben de monitoren een veel langere levensduur 
(meer branduren) en zijn voorzien van professionele aansluitingen voor Home Automation. 

Oled is een product van LG Electronics. Wij hebben de goedkeuring van LG Electronics om de Oled monitoren
op een bepaalde manier in te bouwen achter glas en spiegelvlakken. Oled Mirror TV gebruikt niet zomaar een 
glasplaat die op kleur is gemaakt of de eerste de beste confrontatie spiegel. Wij hebben een unieke exclusief 
geselecteerde glas en spiegel collectie en garanderen dan ook de beste beeldkwaliteit.

Oled Mirror TV, dé specialist in productie van smart mirror & glass technology
 

Residential, Hospitality, Marine, Retail, Sport



What you don’t see is what you get!

www.oledmirrortv.com – info@oledmirrortv.com – 0031 (0) 654 708556

Techniek

Oled is in tegenstelling tot Led en Qled een compleet nieuwe displaytechniek. Het paneel is daadwerkelijk gemaakt van 
miljoenen led’s en de toevoeging van de ‘O’ staat voor ‘Organisch’. Dit houdt in dat de led’s zelf licht kunnen genereren 
om het beeld weer te geven. Oled staat voor Organic Light Emitting Diode.

Oled geen Led of Qled

De pixels van een Oled monitor bestaan uit organische materialen die licht geven indien er stroom doorheen gaat. 
Omdat elke pixel apart aan en uitgezet kan worden en zelf licht geeft, is er geen achtergrondverlichting (Back-Light) nodig. 
Als de pixel uitstaat is hij dus echt zwart. Bij een Led en een Qled monitor kan de pixel niet uitgezet worden. 
Omdat een Led of Qled altijd back light en (Led verlichting) nodig heeft, wordt de pixel niet zwart maar grijs door 
de achtergrondverlichting. Hierdoor is het bij een Led of Qled monitor onmogelijk om puur zwart weer te weer te geven. 

Daarbij heeft de Oled techniek nog een aantal voordelen ten opzichte van Led of Qled. De kijkhoeken zijn door de 
Nano Cell technologie veel groter dan bij een Led of  Qled TV en is het energie verbruik aanzienlijk lager. 
De helderheid en het contrast van een Oled is ook een stuk hoger dan we bij een Qled en Led tv’s gewend zijn.
Oled 4K monitoren zijn verkrijgbaar in 55, 65 en 77 inch. De Wall Paper Mirror TV is verkrijgbaar in 55 en 65 inch 4K.

Spiegel & Glass

Oled Mirror TV heeft een zeer exclusieve spiegel en glas collectie. Bij de productie van de spiegels en glas kijken wij puur 
naar het beste beeld resultaat. Zo mag de Oled monitor niet zichtbaar zijn bij de Secret Silver Mirror en 
Secret Silver Mirror Light indien hij uitstaat, maar moet hij wel een superieur en helder beeld weergeven indien hij aanstaat. 
En juist hierin onderscheiden wij ons. Ook hebben wij een speciaal soort gekleurd glas. De grootste glas en spiegel maat 
die wij leveren is 3100 x 2000 mm.


