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Ceny sugerowane przez producenta są konkurencyjne do marek wiodących na naszym
rynku od wielu lat i jeśli nie wiążą się one z gorszą jakością - jestem zainteresowany.
Solidność producenta można zauważyć już przy odbiorze paczki - sprzęt jest dobrze
zabezpieczony do transportu grubą i trudną do zniszczenia pianką. Również obudowa
sprawia wrażenie bardzo wytrzymałej i jest niezwykle estetyczna. Ponieważ
przeznaczeniem urządzenia jest praca na dyskotekach, w klubach czy imprezach
eventowych, jej wygląd i niewielki rozmiar są wobec tego dużym atutem.

19/05/2016 16:11

TEST: Ruchoma głowica Briteq BT-Meteor - INFOMUSIC.PL

2 van 5

http://www.infomusic.pl/test/45806,test-ruchoma-glowica-briteq-bt-meteor

Lighting Center - dystrybucja
Tel: +48 531 76 16 16
http://www.lcdistribution.pl

Po rozpoczęciu testów działania głowy na plus zanotowałem także czytelne i intuicyjne
menu. Dzięki niemu obsługa urządzenia jest prosta nawet dla osób mających z nim
styczność po raz pierwszy. Ustawienia zostały podzielone na trzy grupy: PRO
(podstawowe ustawienia do współpracy z kontrolerami DMX), AUTO (podstawowe
ustawienia dla łatwego użycia master/slave) oraz USER (zapis i powrót do
preferowanych przez siebie ustawień).
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Wyświetlacz LCD (połączenie białych liter i cyfr na niebieskim tle) pozwala na
programowanie głowy nawet przy świetle słonecznym i w jasnych pomieszczeniach.
Adresowanie urządzeń innych producentów podczas imprez plenerowych bywa
naprawdę trudne. Zatem kolejny punkt dla Meteora.

Elektronika, wykorzystana w urządzeniu, działa bez zarzutu. Dbałość producenta o
szczegóły widać w każdym połączeniu czujników, kabli, silnika. Wszystkie przewody są
powiązkowane, co daje im dużą wytrzymałość mechaniczną i sprawia wrażenie
klarowności. Sprzęt oświetleniowy, którego używam w firmie, samodzielnie konserwuję i
naprawiam, zatem jasność i czytelność budowy urządzenia jest dla mnie bardzo
ważna.
Głowica zaskoczyła mnie także bardzo cichą pracą silników. Zarówno w funkcji
panoramy jak i tiltu ruchy urządzenia są niemalże niesłyszalne. Kolejny powód, aby
wybierać ten właśnie sprzęt do realizacji eventów czy konferencji, gdzie wskazane są
"dyskrecja" i cisza. Nie ma to jednak wpływu na dynamikę pracy. Meteor działa szybko,
nie tracąc przy tym pewnych i regularnych ruchów.
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Tarcza gobo ma 6 bardzo ciekawych wzorów, można je dowolnie zamieniać lub na
wymiar zamawiać do nich tarcze metalowe i szklane, w tym logo czy życzenia
specjalne klientów. 8 oferowanych kolorów i efekty strobo na tak małe urządzenie są
wystarczające, choć nie spełniają potrzeb koncertowych. Na pewno jednak nie
zawiedzie organizatorów mniejszych imprez, dyskotek, niewielkich pokazów klubowych.
Tu sprawdzi się także funkcja sterowania urządzeniem, poprzez wbudowany mikrofon.
Technologia 100W LED rzeczywiście generuje bardzo niski pobór mocy i niemalże
zerową emisję ciepła, co wpływa nie tylko na ekonomię użytkowania, ale i na ekologię,
ostatnio stawianą wysoko na liście priorytetów.
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Pobór mocy: 160W max
Zasilanie: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Temperatura pracy (Ta): 0°C to 40°C
Stopień ochrony obudowy IP: IP20
Efekty specjalne: Obrotowy, potrójny pryzmat
Tarcza GOBO: 6 obrotowych GOBO, zamienne z innymi tarczami z metalu
lub szkła
Średnica wewnętrzna: 19.50 mm
Średnica zewnętrzna: 22.90 mm
Tarcza kolorów: 8 kolorów + otwarcie
Kąt świecenia: 12° - 16°
Źródło światła: 100W LED Engine
Współczynnik CRI: 82
Użycie kanałów DMX: 11+14+5MSL
Połączenia DMX: 3pin-XLR
Połączenia zasilające: Neutrik PowerCON (16A)
Bezpiecznik: 250V 2A (20 mm szklany)
Wymiary: 290 x180 x 435 mm
Waga: 8.5 kg

Znalezione w sklepach
nazwa produktu

nazwa sklepu

Briteq BT-METEOR - głowa ruchoma

Będzin miejsce:
Lighting Center Salon Muzyczny

cena

3576.00 zł

Technologia LED tak dynamicznie się rozwija, że pozwoliła na
opracowanie nowych źródeł światła LED, które posiadają
znacznie lepsze parametry i większe możliwości. Dlatego ETC
zdecydowało się na...
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Trzeba przyznać że pierwsze wrażenie było bardzo pozytywne.
Laser ma doskonałe zabezpieczenie do transportu w postaci
MEGA bezpiecznego, wręcz pancernego case?a. Po wyjęciu z
opakowania ukazał nam się dość ciężki i...

Firma American DJ ma na polskim rynku mocną pozycję już od
kilku dobrych lat. Z roku na rok proponuje coraz lepsze i bardziej
zaawansowane urządzenia i to nie tylko oświetleniowe. Do
swojej oferty włączyła również...

W moje ręce trafiły ostatnio trzy pary led spod nowej marki
LIGHT4ME. Czy jest to, parafrazując nazwę, światło dla mnie ?
no nie wiem, ale czy dla Ciebie drogi Czytelniku? Spróbuję Ci
pomóc w uzyskaniu odpowiedzi...
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