Door accu gevoede LED-projector, gebaseerd op 6 stuks 10 watt RGBWALED's om ongewenste kleurschaduw te vermijden

Door accu gevoede LED-projector, gebaseerd op 6 stuks 10 watt
RGBWA-LED's om ongewenste kleurschaduw te vermijden.
Bundelhoek = 22°
De projectiehoek kan tussen 0° en 25° worden aangepast (verticaal
naar horizontaal)
De perfecte oplossing voor veel toepassingen: tentoonstellingstands,
feesten, speciale evenementen...
+/-10 uur gebruik in fadingmodus met een volledig opgeladen accu!
Iedere projector is uitgerust met een draadloze zend-ontvangstmodule
(zender en ontvanger) die 100% compatibel is met het W-DMX G4protocol van "Wireless Solution Sweden".
De projector kan ook met een lege accu worden gebruikt: sluit hem
gewoon op het lichtnet aan!
Zeer vloeiende RGBWA kleurwijzigingen dankzij hoogfrequente dimelektronica
De interne acculader laadt de accu op terwijl de projector op
netspanning werkt.
De projector wordt geleverd met een transparante kunststof kap om
hem tegen regen te beschermen (IP 54), zodat hij buiten kan worden
gebruikt om bomen, planten, wandelpaden e.d. te verlichten.
Verschillende werkmodi:
Zelfstandig: aangepaste kleuren selecteerbaar of automatisch
en ritmisch gesynchroniseerde kleurveranderingen
Master/slave-modus: fantastische, voorgeprogrammeerde, op
muziek gesynchroniseerde lichtshows.
DMX-gestuurd: bekabeld en draadloos. (5 modi: 4 - 5 - 9 - 10
kanalen, LEDC ON-02 Mk2)
Kan aangestuurd worden door een kleine JB SYSTEMS
LEDC ON-02 Mk2 en LEDC ON-XL controller
Bedienbaar via de draadloze IR-afstandsbediening
P roC on-netspanning in-/uitgangen: eenvoudig doorlussen van
meerdere eenheden (indien nodig).

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 : Bevestiging
A lgemeen : IP rating
Controle : manueel
Controle : Master/Slave
Controle : DMX MSL
Controle : autonoom
Controle : Type meegeleverde
afstandsbediening
Controle : programeerbaar
Controle : upgradable software
Controle : maximum DMX kanalen
Licht : type fitting
Licht : lamp
Licht : kleuren
Licht : kleuren mengen
Licht : iris
Licht : frost effect
Licht : min. hoek lichtstraal (°)
Licht : max. hoek lichtstraal (°)
Brand
EA NCode
Discontinued

DJ & C lub, Stage & Rental, Theatre
16,7 x 13,8 x 18,5
4.14
AC 100 - 240V, 50/60Hz
Nee
60
black
LED
M10
indoor
Ja
Ja
Nee
automatic, sound, fixed
Wireless IR remote control
Nee
Nee
10
geen
LED
RGBWA
Ja
Nee
Nee
22
25
JB SYSTEMS
5420025651288
Nee

