C ompacte en zeer heldere LED moving head voor professionele DJ's,
verhuurbedrijven en discotheken.

C ompacte en zeer heldere LED moving head voor professionele DJ's,
verhuurbedrijven en discotheken
Op basis van de meest recente 100 WATT LED-technologie:
Extreem hoge lichtopbrengst: 110.500 lux op 1 m!
Zeer laag stroomverbruik
Vrijwel geen warmteontwikkeling
Zeer geleidelijk dimmen van 0-100% en verschillende
stroboscoopeffecten
6 roterende, verwisselbare gobo's + open
Onafhankelijk kleurenwiel met gescheiden kleurenfunctie (8 kleuren +
wit)
Roterend, indexeerbaar prisma met 3 facetten.
DMX-gestuurde scherpstelling
Voortreffelijk geïntegreerde programma's voor prachtige gevarieerde
lichtshows.
Meerdere bedrijfsmodi:
DMX-regeling: via 5, 11 of 14 kanalen
SMA RT-DMX (voorheen bekend als DMX-MSL mode): er
kunnen diverse BT-METEOR-projectoren in geluid
gesynchroniseerde master/slave modus werken voor de
PAN/TILT bewegingen, terwijl de gebruiker slechts 5 DMXkanalen nodig heeft om volledige controle te houden over
kleuren, gobo's, stroboscoop, dimmen en pan-/tiltsnelheid.
Standalone: geluidgestuurd via de geïntegreerde microfoon.
Master/slave: prachtige gesynchroniseerde shows in de
standalone-modus
Voorbereid voor draadloze DMX: gewoon een optionele WTR-DMX
DONGLE inpluggen ! (Briteq® bestelcode 4645)
Drie verschillende standaardinstellingen; gemakkelijk voor
verhuurbedrijven:
P RO-standaardinstellingen: basisinstellingen voor gebruik op
professionele DMX-controllers.
Standaardinstellingen AUTO: basisinstellingen voor gemakkelijk
master/slave gebruik.
Standaardinstellingen GEBRUIKER: voor het opslaan en
oproepen van de instellingen van uw voorkeur!
Automatische X/Y herpositionering
Temperatuurgeregelde ventilator voor extreem stille werking
Eenvoudige bijwerking van de software via de speciale
opwaarderingseenheid voor software
Alfanumeriek LC D-scherm voor gemakkelijke navigatie van het menu
Aanpasbare bundelhoek: 12° to 16°
Neutrik P owerC ON ® in-/uitgangen: eenvoudig doorkoppelen van
meerdere apparaten tot 16 A.
Uitgerust met omegaklemmen voor een snelle installatie

A lgemeen : Toepassing
A lgemeen : A fmetingen (cm)
A lgemeen : Gewicht (kg)
A lgemeen : Stroomvoorziening
A lgemeen : Energie label
A lgemeen : Stroomverbruik W
A lgemeen : Kleur
A lgemeen : Display
A lgemeen : IP rating
Controle : manueel
Controle : Master/Slave
Controle : SMA RT-DMX
Controle : autonoom
Controle : programeerbaar
Controle : upgradable software
Controle : maximum DMX kanalen
Licht : type fitting
Licht : lamp
Licht : min. kleurtemperatuur (K)
Licht : max. kleurtemperatuur (K)
Licht : CRI
Licht : kleuren
Licht : kleuren mengen
Licht : vaste gobos
Licht : roterende gobos
licht : focus
Licht : zoom
Licht : iris
Licht : frost effect
Licht : min. hoek lichtstraal (°)
Licht : max. hoek lichtstraal (°)
Licht : min. vernieuwingsfrequentie
(kHz)
Licht : max. vernieuwingsfrequentie
(kHz)
A ansluiting : ingang
A ansluiting : uitgang
Brand
EA NCode
Discontinued

DJ & C lub, Stage & Rental
29 x 18 x 43.5 cm
8.75
AC 100 - 240V, 50/60Hz
Nee
160
black
LC D
indoor
Nee
Ja
Ja
sound
Nee
Nee
14
geen
LED
9000
9000
82
Rood, Groen, Blauw, Wit, andere
Nee
6
6
Geen
None
Nee
No
12
16
3.6
3.6
3 pin XLR, powercon
3 pin XLR, powercon
BRITEQ
5420025643849
Nee

