LEDC ON-XL controller

Deze LEDC ON-XL is waarschijnlijk DE controller waar u altijd al van
hebt gedroomd.
Voorgeprogrammeerde kleuren, fades en chases voor vrijwel
ALLE soorten LED-projectors
8 extra faders om uw lichteffecten, mistmachines en moving
heads met 4/5 MSL-modus enz. aan te sturen.
DMX-ingang met samenvoegfunctie om iedere willekeurige
extra controller op de zelfde DMX-lijn aan te sluiten.
Standaard 19" rackformaat, past perfect in de C ontroller
C ase 3U.
De regelsectie van de projectoren is een meer uitgebreide versie van
onze befaamde LEDC ON-02 Mk2:
4 of 8 kanaals LED-lichtmodulator met geïntegreerde,
snelheid- of muziekgestuurde, chases.
U kunt voor ieder van de 4 of 8 kanalen de DMX-configuratie
van de gebruikte projector selecteren, (RGB, RGBW, RGBWA
enz.) waardoor de eenheid compatibele wordt met vrijwel
iedere LED-projector die op de markt verkrijgbaar is!
Ieder van deze 4 of 8 kanalen kan naar behoefte worden in/uitgeschakeld. (black-out voor bepaalde projectors)
Extra UV-toets voor gebruik met bijvoorbeeld 6-in1 LEDprojectors die voorzien zijn van en UV-LED.
Aparte dimmer en stroboscoopfader.
Vaste kleurenmodus: Direct toegang tot 9
voorgeprogrammeerde kleuren met regelbare fade-overtijd
Statische chasemodus: 12 verschillende kleurchases met
handmatige snelheidsregeling
Geluid chasemodus: 12 verschillende kleurchases met audioactivering via the audio-ingang of via de geïntegreerde
microfoon
Spectrummix: 32 verschillende spectrummengkleuren,
inclusief kleurfades
De extra fadersectie is vergelijkbaar met onze SC ENEMASTER SC M1:
Dit maakt het mogelijk om extra projectors, licht effecten,
mistmachines enz. via dezelfde DMX-lijn aan te sturen.
P erfect voor het aansturen van moving heads voorzien van
onze unieke SMART-DMX mode (voorheen bekend als DMXMSL mode)
U kunt de faders als 8 individuele DMX-kanalen gebruiken of 8
scènes (combinatie van faders) aanmaken.
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DJ & C lub, Stage & Rental
48 x 13 x 7,5
2.2
AC 240V, 50Hz, External adaptor,
9Vdc, External adaptor, 12Vdc
Nee
black
Nee
Nee
indoor
Nee
Nee
JB SYSTEMS
5420025646611
Nee

