PERSMEDEDELING
Eerste hotel in Antwerpen met 3D-High Definition LEDschermen in de meetingzalen
Vergaderen in 3-D in Lindner Hotel & City Lounge Antwerpen
Het ‘Lindner Hotel & City Lounge Antwerpen’ aan
het Kievitplein en het HST-station achter het
Centraal Station, rust het merendeel van de
meetingzalen uit met 3D-LED-schermen. Het
hotel bijt met deze investering de spits af in het
Antwerpse hotel- en meetinggebeuren.
De
Samsung-schermen van de nieuwste generatie
garanderen een superscherpe projectie van de
beelden en, dankzij de 3D High Definitiontechnologie, een totaal aparte beleving van een
presentatie. De Antwerpse vestiging van de
Duitse Lindner hotelgroep profileert zich hiermee
nog sterker op de Antwerpse businessmarkt.
De beslissing van algemeen directeur Peter J.J. Nuiten om deze schermen te gaan installeren is
in feite een logisch gevolg van de snelle ontwikkelingen in de projectie- en schermtechnologie en
van de omvangrijke renovatie van het hotel die in de herfst van vorig jaar werd afgerond. In
combinatie met de ligging achter het Centraal Station en aan de in- en uitgang van het Thalysstation, en de nakende verbouwing van de Koningin Elisabethzaal tot congrescentrum, speelt het
hotel steeds actiever in op het MICE-gebeuren dat naar de Scheldestad komt. De inschakeling
van de nieuwste techologische voorzieningen is daar een evidente stap in.
De installatie van de nieuwe 60 inch Samsung 60D6500 schermen vereiste een aantal
aanpassingen aan bedrading en aansluitingen in de meetingroom. Deze schermen vereisen full
HDMI-aansluitingen, die er ook voor zorgen dat niet enkel het beeld in volle 3D-kwaliteit naar het
supergrote scherm komt, maar ook het geluid uit de drager in volle rijkdom naar de speakers
achter het scherm gaan. Kijken naar het beeld gebeurt met het klassieke 3D-brilletje (voorzien bij
de apparatuur en in de meetingzaal), of in een 3D-simulatiestand.
Het Lindner Hotel & City Lounge Antwerpen rustte in eerste instantie de “Boardroom” uit met
deze nieuwe standaard in beeldprojectie. Binnen de twee jaar zullen in het merendeel van de 13
meetingzalen de beamers vervangen zijn door deze, ook op designgebied tot de top behorende
projectieschermen. Deze operatie gebeurt in samenwerking met de Antwerpse Samsungdealer
Makri-Teleservice.
Het 4*-hotel, dat als Golden Tulip Antwerp Centre Hotel in oktober 2007 zijn deuren opende aan
het Antwerpse Kievitplein en in oktober 2009 overgenomen werd door de Duitse hotelgroep
Lindner Hotels & Resorts, biedt 173 kamers en suites en niet minder dan 13 perfect uitgeruste
vergaderzalen aan op de Antwerpse toeristische en zakelijke hotelmarkt.
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