Informacje o produkcie

LIGHT GO! HELIOS 150 - Super raty 0%
Cena :
3.000,00 zł

2.900,00 zł
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Producent : LightGo!

Oferta ratalna

20 rat 0%

Do końca czerwca 2022 możesz kupić ten sprzęt
w specjalnej ofercie ratalnej - 20x 145 zł.
Zainteresowany? Napisz: raty@keystore.pl
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Profesjonalna głowica ruchoma typu Beam Spot Wash

K

HELIOS 150 to najnowsze ruchoma głowica typu Beam, Spot i Wash, której źródłem światła jest biała dioda COB o mocy 150 W.
Urządzenie charakteryzujesuper precyzyjna optyka, bardzo szybki ruch oraz niezawodne działanie w każdych warunkach. Praca w 3 różnych trybach daje
bardzo bogaty wachlarz możliwości. Na szczególną uwagę zasługuje ZOOM pracujący w zakresie od 10° do 40°. Jeszcze mniejszą plamkę światła (7°) można
uzyskać dzięki reduktorom.
Do dyspozycji mamy regulowany filtr typu Frost, Focus, tarczę kolorów ze szklanymi filtrami, dwie tarcze gobo oraz 3-krotną okrągłą pryzmę.
HELIOS 150 wyróżnia się na tle innych nie tylko swoją niezwykłą szybkością, ale także imponującą listą dodatkowych właściwości, takich jak wspomniany
zoom, liniowy dimmer, pryzma czy też obrotowa i statyczna tarcza gobo.
Dzięki nowatorskiemu połączeniu najistotniejszych funkcji głowic ruchomych HELIOS 150 posiada możliwości takich urządzeń jak klasyczny Beam, Spot i
Wash.
Ze względu na swoje właściwości znajduje zastosowanie w każdej sytuacji, zarówno na scenie, w teatrze, w klubie czy na eventach.

Parametry produktu
Zasilanie

AC100-240V, 50/60Hz

Źródło światła

dioda LED 150W

Kąt świecenia

7 – 48°

Zakres pracy Pan/Tilt

540°/ 270°

Gniazda DMX

XLR 3-pin

Gniazda zasilania

powerCon wejściowe, powerCon wyjściowe

Temperatura pracy

do 40°C

Stopień ochrony

IP20

Wskaźnik sterowania

wyświetlacz LCD

Funkcje

wbudowane programy, sterowanie DMX, dźwiękiem

Strobo

do 25 razy na sekundę

Wygenerowano w programie www.oscGold.com

Dimmer

0 - 100% liniowy

Tarcza kolorów

7 kolorów + biały, połówki lub płynna zmiana, efekt tęczy

Tarcza gobo 1

stałe – 9 gobo + open, goboshake, w tym 1 reduktor beam

Tarcza gobo 2

rotacyjne – 6 gobo + open, goboshake, indeksowane

Pryzma

3-ścienna okrągła, obrotowa, indeksowana

Focus

0 – 100% liniowy zmotoryzowany

Autofocus

tak

Zoom

0 – 100% liniowy zmotoryzowany

Frost

0 / 100%

DMX 512

19 kanałów

Wymiary

290×210×490 mm

Waga

9,6 kg
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Zobacz film:

