
BRITEQ BEAM WIZARD5x5

Model: 0924417
Merk: Briteq

  

BRITEQ 5x5 Moving panel, 25x 15W RGBW 4,5° beams + Artnet

Al het vermogen en de mogelijkheden van onze BEAM MATRIX5x5-RGBW vindt U hier in een compact ontwerp met
volledig bestuurbaar 5x5 matrix paneel!
Hogesnelheids pan/tilt bewegingen met EINDELOZE ROTATIES, 16 bit resolutie en automatische X/Y herpositionering
voor fantastisch dynamische showprogrammering. (normale 270° tilt + 540° of 630°pan)
De eenheid is voorzien van 25 extreem effectieve zeer smalle 4,5° lenzen, in combinatie met krachtige en betrouwbare
15W RGBW-LED's.
Dit resulteert in een uitzonderlijk krachtige “smalle bundel" 5x5 matrixeffect projector, die zelfs de grootste concerten en
TV-shows tot een fantastisch spektakel maakt! Lichtingenieurs zullen verbaasd staan over de eindloze mogelijkheden
en het gebruiksgemak om fenomenale lichtshows te creëren!
U kunt gebruik maken van de volledige 116 kanaalmodus voor volledige flexibiliteit of U gebruikt de uitgebreide RGBW-
effectenbibliotheek (die letters, nummers en chases bevat) zodat u slechts 18 kanalen nodig hebt om met een kleine
controller en weinig kanalen toch professionele shows te maken.
Vanwege het grote aantal DMX-kanalen is deze projector voorzien van Ethernet een in-/uitgang en volledig
ondersteuning voor het Art-Net protocol!
RJ45 Ethernet in-/uitgangen, voorzien van automatische overbruggingsfunctie voor hogere betrouwbaarheid.
Interne Art-Net node: 'Art-Net naar DMX-conversie': er is 1 DMX-universum beschikbaar op de DMX-uitgang.
Verschillende DMX-kanaalmodi: 12-, 18, 110 en 116 kanaalmodus.
Voortreffelijk geïntegreerde programma's voor prachtige gevarieerde lichtshows.
RDM-functionaliteit voor eenvoudige afstandinstelling: DMX-adressering, kanaalmodus, …
Zeer hoge 1200Hz LED-ververssnelheid voor flikkervrij licht, gebruikt in TV-studio's.
Geluidsarme werking, dankzij het temperatuurgestuurde “lage luchtstroom" koelsysteem.
De interne shows werken in standalone of kunnen d.m.v. DMX worden geselecteerd: statische kleuren, vervagende
kleuren, verschillende statische chases, verschillende geluidsgeactiveerde chases.
Het matrix LCD-scherm zorgt voor eenvoudige navigatie in de verschillende installatiemenu's
Gedrag van de lamp kan worden geselecteerd: halogeenlamp (traag) of LED (snel)
Vier dimmerkrommen: lineair, square, omgekeerd square, S-kromme
In geval van DMX-storing kunt u kiezen uit de modi black-out en bevriezen.



Vergrendelfunctie om ongewenst wijzigen van de instellingen te vermijden.
Individuele witbalans voor ieder beeldpunt om de kleuren van diverse projectors perfect op elkaar af te stemmen.
Er kunnen standaard fabrieksinstellingen en gebruikersinstellingen worden opgeslagen/geladen.
Neutrik PowerCON in/uitgangen: eenvoudig doorlussen van verschillende eenheden.
3-polige & 5-polige DMX-in/uitgangen.
Uitgerust met omegaklemmen voor een snelle installatie
Uiterst efficiënt en laag stroomverbruik!

Algemeen : Toepassing: DJ & Club, Stage & Rental
Algemeen : Afmetingen (cm): 47.9 x 58.3 x 26 cm
Algemeen : Gewicht (kg): 20.67
Algemeen : Stroomvoorziening: AC 100 - 240V, 50/60Hz
Algemeen : Energie label: Nee
Algemeen : Stroomverbruik W: 415
Algemeen : Kleur: zwart
Algemeen : Display: LCD
Algemeen : Bevestiging: included omega bracket
Algemeen : IP rating: indoor
Controle : manueel: Nee
Controle : Master/Slave: Nee
Controle : SMART-DMX: Nee
Controle : autonoom: automatic, sound
Controle : programeerbaar: Nee
Controle : upgradable software: Ja
Controle : maximum DMX kanalen: 116
Licht : type fitting: geen
Licht : lamp: LED
Licht : kleuren: Rood, Groen, Blauw, Wit
Licht : kleuren mengen: Ja
licht : focus: Nee
Licht : zoom: Nee
Licht : iris: Nee
Licht : min. hoek lichtstraal (°): 4.5
Licht : max. hoek lichtstraal (°): 4.5
Licht : min. vernieuwingsfrequentie (kHz): 1.2
Licht : max. vernieuwingsfrequentie (kHz): 1.2
Aansluiting : ingang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, powercon, artnet, rdm
Aansluiting : uitgang: 3 pin XLR, 5 pin XLR, powercon, artnet
Brand: BRITEQ
EANCode: 5420025644174
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