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ISE 2011, dat als vanouds plaatsvond in de Rai in Amsterdam, heeft met een recordaantal deelnemers een
nieuwe maatstaf gezet voor de AV-beurzen. Meer dan 700 exposanten hadden een plek op de beursvloer
gereserveerd en ook voor de editie van 2012 is bestaande ruimte alweer vergeven.
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3D-projector DLA-RS60 een fraai staaltje van 3D beaming te
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3D-toepassingen. Ook digital signage content, audio / video-

rigens voor alles op het gebied van 3D, dat overal op grote

netwerken en nog veel meer stonden hoog op de evene-

belangstelling mocht rekenen.

mentenagenda. Bovenal heeft ISE 2011 zijn reputatie weer
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