SG HTZLEDC

Opis produktu:

SG HTZLEDC
Marka:Sagitter
Typ produktu: Oświetlenie sceniczne
Opis:
HTZLEDC to projektor ze źródłem LED spełniający długą listę
potrzeb firm rentallowych, wyposażony w uniwersalną koncepcję
oświetlenia zarówno dla zastosowań profesjonalnych, jak i
amatorskich. Dzięki źródłu światła składającego się z 18
8-watowych diod LED RGBW/FC i zoomowi optycznemu o zakresie
15°-60° możliwe jest pokrycie dużej powierzchni i oświetlenie
przez proste dostosowanie szerokości wiązki z użyciem DMX.
Specyfikacja techniczna:
Źródło światła

• 18 x 8 W diody LED RGBW
• Żywotność diody LED: > 50.000 h
• Częstotliwość odświeżania diody LED: > 400 Hz (brak migotania)
Optyka

• Zoom w zakresie 15°-60°
• Strumień świetlny: 2 250 lux @ 3 m (15°)
Opcje urządzenia

• Do wyboru 4 rodzaje charakterystyki pracy dimmera
• Strobo od 1 do 25 Hz, ze zmienną prędkością
• Marka kolorów dostępne z poziomu DMX
Kontrola i programowanie

• 6 konfiguracji DMX – 3/5/6/6/7/13 kan. DMX
• Obsługa protokołu USITT DMX 512
• Tryby pracy Master/Slave, Sound, Static i Auto (10 różnych programów)
• Gotowe ustawienia makr kolorystycznych
• Reset urządzenia poprzez DMX
Obudowa i wykończenie

• Czarna aluminiowa obudowa
• Czerwony wyświetlacz LCD
Złącza

• XLR-3 IN/OUT
• Odporność IP: IP20
Zasilanie

• Napięcie: AC~100-240 V, 50/60 Hz
• Włącznik zasilania dostępny na obudowie
• Pobór mocy: 160 W
Waga i wymiary

• Waga urządzenia: 4 kg
• Wymiary 325 x 310 x 216 mm

UWAGA! Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że umieszczone opisy, zdjęcia i podane ceny nie
zawierają uchybień lub błędów. Nie mogą być one jednak podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Informujemy też, że
zestawienia towarów i cen podane na naszych stronach nie są ofertą w świetle przepisów kodeksu cywilnego.
SoundTrade zastrzega sobie prawo do zmiany cen i opisów bez uprzedniego powiadomienia.
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