Informacje o produkcie

Adj Inno Pocket Spot -Czyszczenie magazynu.
Cena :
999,00 zł

Wyprzedaż ekspozycji sklepowej-tylko 4 sztuki .
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Producent : Adj

Inno Pocket Spot jest mini ruchomą głową wyposażoną w jasną 12W białą diodę LED. Jego kompaktowe wymiary i niewielka waga sprawia,
że jest idealny dla mobilnych artystów, małych klubów, barów, lodowisk, punktów handlowych oraz do każdej mobilnej produkcji.
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Wyposażony w 7 kolorów plus biały, 7 obrotowych gobo(stałych) plus spot i niezależną tarczę koloru . Głowica jest bardzo kompaktowa i
lekka co sprawia że ruch w PAN/TILT jest bardzo szybki.
Inno Pocket Spot jest wyposażony w bezprzewodowy pilot zdalnego sterowania. Inne metody sterowania to między innymi: Sound Active
z 4 wbudowanymi programami świetlnymi lub DMX gdzie zaprogramujesz własne light show.
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Dane techniczne:
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- Wysokiej wydajności kompaktowa mini głowa wyposażona w jasną białą diodę 12W CREE LED
- 7 kolorów plus biały
- 7 obrotowych (stałych) gobo plus spot
- Niezależne tarcze gobo i kolor
- Manualny focus
- 3 tryby pracy: DMX, Sound Active oraz zainstalowane tryby świetlne
- 2 tryby DMX: 9 oraz 11kanałowy tryb
- 4 zainstalowane programy świetlne
- Efekt gobo shake
- Efekt gobo scroll
- Wymiar gobo: 74mm (widoczny 15mm)
- Kąt świecenia: 13stopni
- 540° pan / 230° tilt (16-bit)
- Tryb inwersji: PAN/TILT
- 5 krzywych dimera: standardowa, scena, tv, architektoniczny lub teatr
- Shutter: efekt pulse, losowy z wolnego do szybkiego
- Dimer: 0-100%
- Chłodzony wentylatorem
- Inwersja wyświetlacza
- W zestawie uchwyt typu: Omega
- Przyłącze: 3-pin XLR
- W zestawie bezprzewodowy pilot zdlanego sterowania IR: pełna moc, czuwanie, zmiana koloru, dimer, włącz/wyłącz tryb sound active
- Pobór mocy: 27W
- Zasilanie: AC 100 - 240V, 50/60Hz
- Źródło światła: 12W biała dioda CREE LED (szacowana żywotność 50 000godzin)
- Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.): 159 x 147 x 265mm
- Waga 3kg
Zobacz film:

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

ŚWIEĆ NA NAJLEPSZYM OŚWIETLENIU ADJ
I GRAJ NA NAJLEPSZYCH PLIKACH MUZYCZNYCH W POLSCE!!!
TAKA PROMOCJA TYLKO W NASZYM SKLEPIE.

Wychodząc naprzeciw naszym klientom z przyjemnością informujemy, że do każdego zakupionego oświetlenia ledowego, nasza firma dodaje w prezencie kartę
stałego klienta na wykorzystanie softu muzycznego, najlepszego producenta firmy Midi Net o wartości 100
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Zapraszamy do naszego salonu w Batorowie.
naglosnienie@keystore.pl

