Krachtige 100W LED theater Fresnel met een uitzonderlijke verhouding
fotometrische data / prijs en een lichtopbrengst die vergelijkbaar is met
1kW halogeentheater projectoren!

Krachtige 100W LED theater Fresnel met CCT= 3000K
De lichtopbrengst kan probleemloos worden vergeleken met die van
traditionele 1kW-halogeenprojectoren!
Uitzonderlijke fotometrische / prijsprestaties: CRI / Ra >96, TLCI
>97, CQS >94, Rf >92, Rg >97 !
Handmatige afstelling van de lichtbundel: 15° ~ 45° (field angle:
22° ~ 60°).
Kleurframe voor gebruik van kleurfilters en barndoor met acht
bladen inbegrepen.
Er zijn geen zware en dure en dimmerpacks meer nodig!
Zeer stille werking: temperatuurgeregelde, stille koelventilator.
Lcd-scherm om gemakkelijk door het instellingenmenu te
navigeren!
Manuele of DMX-besturing: 4 verschillende kanaalmodi (8-bit en 16bit dimmen) voor maximale flexibiliteit.
Klaar voor draadloze DMX: gewoon een optionele WTR-DMX
DONGLE inpluggen! (Briteq® -code: B04645)
Niet-flikkerende tv-opnamen dankzij 1,2 kHz ledverversingssnelheid!
Handmatige regeling voor dimmen en zoomen/scherpstellen: voor
gemakkelijke uitlijning van de projectors op het podium en gebruik
bij standenbouw.
Instelbaar lampgedrag: halogeenlamp (langzaam) of led (snel).
Vier dimmerkrommen: lineair, square, omgekeerd square, Skromme.
In geval van DMX-storing kunt u kiezen uit de modi manueel, blackout en laatste signaal bevriezen.
RDM voor instellen en monitoring op afstand: DMX-adressering,
kanaalmodus, temperatuur, …
Vergrendelfunctie om ongewenst wijzigen van de instellingen te
vermijden.
Er kunnen standaard fabrieksinstellingen en gebruikersinstellingen
worden opgeslagen/geladen.
3 & 5-pens DMX en in-/uitgangen, alsook vergrendelbare power
connectoren voor gemakkelijk doorlussen.
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