Erg interessant geprijsde LED theater spot voorzien van een manuele 10° ~
50° zoom.

Erg interessant geprijsde LED theater spot voorzien van een
manuele 10° ~ 50° zoom.
Niet enkel geschikt voor gebruik in theaters maar ook voor
belichting in showrooms, winkels, beursstanden, verhuur firma's …
Met zijn krachtige 100W witte COB is dit een perfecte vervanger
voor een traditionele 1000W halogeen theaterspot: max 7800 lux @
2m (beam 10°)
Filterhouder voor gebruik van kleurenfilters en barndoors
inbegrepen
Geen dure en zware dimmerpacks meer nodig!
De 3200K kleurtemperatuur en hoge CRI-waarde van 85 zorgen
voor natuurlijke kleuren
LCD-scherm voor het selecteren van meerdere werkingsmodi:
Zelfstandige (master) modus : instellen dimmer + strobe
(indien nodig)
Master/slave modus: meerdere projectoren werken
verbonden waarbij de eerste in de rij de anderen aanstuurt.
DMX-aansturing via 1kanaal: dimmer
DMX-aansturing via 2kanalen: dimmer + strobe
Reactietijd van de lamp selecteerbaar: halogeen lamp (trage
reacties), led (snelle reacties)
Vier dimmer curves: Lineair, logaritmisch, anti-logaritmisch, S-kurve
Bij wegvallen van DMX, keuze tussen: blackout of freeze modus
(laatste stand onthouden)
De behuizing is deels opgebouwd uit zwart geanodiseerd aluminium
profiel, voorzien van een stevige ophangbeugel.
Neutrik PowerCON in/uitgangen: eenvoudig doorlussen van
verschillende eenheden.
Beide 3-polige & 5-polige DMX-in/uitgangen voor maximale
compatibiliteit.
Zeer geluidsarme ventilatorkoeling (31dB @ 1m)
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Stage & Rental, Theatre
27.8 x 30.5 x 33.6 cm
6.2
AC 100 - 240V, 50/60Hz
Nee
125
black
LCD
optional standard clamp
indoor
Nee
Ja
Nee
fixed
Nee
Ja
2
none
7800 lux @ 2m (beam angle :
10°)
COB
3200
3200
85
Wit, Warm wit
Nee
None
Manual
Nee
Nee
10
50
3.6
3.6
3 pin XLR, 5 pin XLR, powercon
3 pin XLR, 5 pin XLR, powercon
BRITEQ
5420025660082
Nee

