LET LIGHTS FEEL
THE MUSIC
Světelná technika

2014

hvězda v technologii řízení světel
Tento systém dokáže důmyslně ovládat světelný park i bez osvětlovače. Díky
patentovanému systému spolu s důmyslnými hudebními algoritmy využije z hudby
maximum. Vytvoří tak světelnou show jako tým světelných designérů.
DMX Music Visualization
■ Podporovaná rozhraní DMX512, ArtNet, LPT, MIDI, Audio
■ Až 3072 DMX kanálů
■ Součástí balení USB - DMX512 interface
■ Kompatibilní s Windows XP, Vista, 7, 8

cena od

DMX Music Visualization umoňuje především plnohodnotné plně automatické ovládání hudbou s možností manuálního ovládání. Ovládat lze veškerá
technika s DMX. Dokáže rychle reagovat i na nepředvídatelné změny v hudbě a sladit světelnou scénu i s nově, předem neznámou hudební produkcí.
Do řízení není potřeba zasahovat. DMX Music Visualization dokáže řídit individuelně každý z desítek světelných efektů, na rozdíl od osvětlovače a lépe
využít světelnou techniku v průběhu večera. Ovládat lze veškerá
technika s DMX. Technologie ovládání hudbou je patentovaná
(č. 20110213477, č. 2479280, č. 301933).

1 990 Kč

Variabilní možnosti propojení externích periferií:

DMX PIPE

SOH002

Verze

kanály DMX

Atributy

Interface

3072 Art-Net

3072

unlimited

art-net node 6

48 200

1024 Art-Net

1024

unlimited

2x dmx pipe

27 120

512 Art-Net

512

unlimited

dmx pipe

18 720

256 Standard

256

max. 60

dmx pipe

11 520

48 Basic

48

max. 20

dmx pipe

4 800

16 Lite

16

max. 10

dmx pipe

1 990

Modul USB-DMX512

1 490 Kč
Vysoce kvalitní USB - DMX512 převodník integrovaný přímo v konektoru. Umožňuje ovládat veškerou světelnou techniku s DMX. Pro ovládání světel
lze využít software DMX Music Visualization a nebo
jakýkoliv z desítek kompatibilních programů volně
stažitelných z internetu. Balení obsahuje kompletní
interface USB - DMX 512 včetně kabelu, CD s ovladači a programy. Záruka 30 měsíců.
SOH001

Cena (Kč)

30 kanálový DMX LED stmívač

cena od

696 Kč
Zjednodušená verze převodníku USB - DMX512
určená především pro testování, nebo zabudování
do vlastních aplikací. Modul je plně funkční, stačí
jednoduše připojit USB kabel a propojit světla.
Umožňuje využít plných 512 kanálů, ale případně i jiný
počet dle možností použitého programu. Programy
a ovladače je potřeba stáhnout z internetu. K dispozici
je i verze s konektorem Neutrik (SOH011).
SOH005

DMX převodníky — společné vlastnosti:
Plná podpora 512 DMX kanálů ■ DMX512 Přijímání / Vysílání ■ Plná rychlost DMX512 ■ USB 1.1, 2.0 ■
a 3.0 kompatibilní ■ Napájení z USB ■ Zlacené vstupní i výstupní kontakty ■ 3 pin XLR / DMX konektor
Perfektní softwarová kompatibilita ■ Ovladače pro Windows, Linux a Mac OS X

3 612 Kč

Univerzální 30 kanálový ovladač s možností stmívání
světel s napájením od 1 V do 60 V a do výkonu
5400 W! K dispozici ve více varantách.
■
■
■
■
■
■

30 samostatných stmívatelných kanálů
Trvalé zatížení jednoho kanálu až 5 A
Bez aktivního chlazení celkem až 5400 W
Řízení výkonu PWM modulací
1 až 3 nezávislé napájecí zdroje na jedné desce
Ovládání: DMX512 nebo 10 demo režimů

kód

Verze

SOH009

90A/30V

Cena (Kč)
3 612

soh 1 1 4

90A/60V

3 973

Nekompromisní ucelená nabídka laserů pokrývající celkou škálu a variabilnost laserových efektů. Lasery
s kvalitní grafikou, plnobarevným pokrytím, mutlifunkční optikou, plnohodnotným ovládání s DMX i ILDA
a dobrými výkony. Tyto osvedčené modely nechají jiné světelné efekty daleko za sebou.

Lasery

plnohodnotý RGB laser - v klubu jako doma

hoooooooooooodně světla za málo peněz

jin z lahve mezi lasery - splní jakékoliv přání

Plnobarevný animační laser
1100 mW RGB

Plnobarevný laser
400 mW RGB

Multifunkční 4v1 animační
laser 1100 mW

13 926 Kč
Kvalitní laser s grafickým zobrazovacím galvo systémem.
Plynulé animace, výkonné laserové diody, ovládání DMX
i ILDA. Prostě vše co se u profesionálních laserů očekává.
Výkon: Červená: 300 mW 650 nm ■ Zelená: 100 mW
532 nm ■ Modrá: 700 mW 450 nm ■ Bílá 1100 mW
Režimy: DMX (12 kanálů) ■ ILDA ■ AUTO ■ ZVUK Galvo:
15 kpss vysoko-rychlostní scanner, velký úhel 0 až 30°

17 336 Kč

5 490 Kč

Zabudované 3 optické filtry! Možnost zobrazovaní dvou
obrazců či animací současně! 3D rotace a vylepšené
ovládání animací přes DMX.
Výkon: Červená: 300 mW 650 nm ■ Zelená: 100 mW
532 nm ■ Modrá: 700 mW 450 nm ■ Bílá 1100 mW
Režimy: DMX (15 kanálů) ■ ILDA ■ AUTO ■ ZVUK Galvo:
15 kpss vysoko-rychlostní scanner, velký úhel 0 až 30°

Plnobarevný laser s kvalitní modrou diodou 470 nm
s vyšším jasem. Laser má vysoko rychlostní krokové
motorky. Předurčen pro efekty v mlze.
Výkon: Červená: 200 mW 650 nm ■ Zelená: 50 mW
532 nm ■ Modrá: 150 mW 470 nm ■ Bílá 400 mW
Režimy: DMX (9 kanálů) ■ AUTO ■ ZVUK

LASER158

laser149

LASER171

mistr joda mezi lasery - neomezené možnosti

Plnobarevný profesionální
laser 1500 mW RGB
Profesionální galvo systém umožňuje zobrazování textů a náročných
animací. Ideální pro použítí s ILDA
Výkon: Červená: 500 mW 650 nm ■ Zelená: 200 mW 532 nm ■
Modrá: 800 mW 450 nm / Bílá 1500 mW Režimy: DMX (12 kanálů)
■ ILDA ■ AUTO ■ ZVUK Galvo: 25 kpss vysoko-rychlostní scanner,
velký úhel 0° až 30°

17 545 Kč

laser152

rošťák s kvalitní grafikou

malej ale šikovnej

hvězdný laser s DMX

umí vykouzlit stovky obrázků

Plnobarevný grafický RGB laser
230 mW

Mini Gobo Laser s grafikou
100 mW

DMX Gobo Star Laser 632RG
150 mW

Movinghead star laser
180 mW

5 949 Kč
Minilaser s kvalitní gafikou a animacemi.
Laser je vybaven i exklusivnější modrou
laserovou diodou s vyšším jasem.
K dispozici i verze s SD čtečkou a SW pro
tvorbu vlastních animací (SOH139).
Výkon: Červená: 100 mW 650 nm ■
Zelená: 30 mW 532 nm ■ Modrá: 100 mW
470 nm ■ Bílá 230 mW Režimy: AUTO ■
ZVUK Galvo: 10 kpss scanner

LASER133

2 483 Kč

1 150 Kč
Jednoduchý laserový efekt s příjemně
se prolínajícími grafickými prvky. Díky
difrakčnímu filtru má laser širokou
projekční plochu. Tři nezávisle regulace
umožňuji velmi plynule regulovat rychlost,
mikrofonní citlivost a stroboskopický efekt.
Výkon: Červená: 80 mW 650 nm ■
Zelená: 20 mW 532 nm ■ Mix 100 mW
Režimy: AUTO ■ ZVUK

Efekt kombinující projekci stovek
laserových
paprsků
s
projekcí
grafických obrazců. Laser lze ovládat
přes DMX automatický režim nebo
zabudovaný mikrofon.
Výkon: Červená: 100 mW 650 nm ■
Zelená: 50 mW 532 nm ■ Mix 150 mW
Režimy: DMX ■ AUTO ■ ZVUK

LASER140

LASER142

4 453 Kč
Kombinace klasického laseru s vysokorychlostními motorky a speciálním
difrakčním filtrem. Díky této kombinaci
vzniká efekt se širokou projekční
plochou. Laser je efektivní pro použití
i bez mlhy či hazeru.
Výkon: Červená: 130 mW 650 nm ■
Zelená: 50 mW 532 nm ■ Mix 180 mW
Režimy: DMX (7 kanálů) ■ AUTO ■ ZVUK

LASER093

Všechny lasery umožňují automatický provoz řízený zabudovaným mikrofonem.

Už víte který rozzáří vaší akci?
Pokud ještě nejste rozhodnuti, nebo máte nějaký dotaz, neváhejte kontaktovat svého prodejce.
Rádi Vám poradíme. Práci kterou děláme nás baví a chceme, aby byla zábava i na Vaší akci.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH v Kč. Změna cen vyhrazena Tiskové chyby vyhrazeny.
Obrázky jsou pouze ilustrativní. Nabídka platí do vyprodání zásob.

AUTORIZOVANÝ PRODEJCE

