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Infinity Chimp 300.G2 4 universe DMX console

merk Infinity

code REHL55014

fabrikantcode 55014

  

De Infinity Chimp 300.G2-lichtcontroller met geïntegreerd 22-inch touchscreen biedt alles wat u nodig hebt
om binnen enkele minuten een lichtshow te creëren. Met de Chimp 300.G2 hebt u vier universes en
ongelimiteerd aantal fixtures tot uw beschikking. Hij is ontworpen met één ding in gedachte:
gebruiksgemak. Deze controller is perfect voor beginners en zelfs nog perfecter voor professionals.
U kunt een extra extern touchscreen aansluiten op de Chimp 300.G2. Gebruik gepersonaliseerde kleuren in
de GUI, voeg Magic sheets toe om uw show in 2D te visualiseren en maak gebruik van de uitgebreide
AtlaBase. Het AtlaBase-fixture bestand biedt meer dan 16.000 fixtures om uit te kiezen. Maar mocht uw
specifieke fixture ontbreken, dan kunt u deze toevoegen aan uw set-up via de ingebouwde Fixture Builder.
Voeg effecten, bewegingen, kleurveranderingen en meer toe met behulp van de Effects Engine. Kies uw
gewenste kleur uit de filterbibliotheken van Lee, Rosco of Apollo. De geïntegreerde Wireless DMX-module
van Wireless Solutions zorgt voor meer flexibiliteit van het systeem. Met elke softwareversie worden nieuwe
functies aan de Chimp toegevoegd en wordt de AtlaBase-fixture bibliotheek bijgewerkt.

technische specificaties
Display: 22 inch 1920x1080 Full HD
Afmetingen: 647 x 575 x 279 mm (LxBxH)
Gewicht: 18 kg

 
Functies:

Vertrouwde toetsen, nummerblok en 4 encoders
10 afspeelschuifregelaars met toetsen Go, Pause/Reverse, Flash op meerdere pagina's
10 Executer/Flash-toetsen op meerdere pagina's
Kleurenkiezer, swatchbook van Lee, Rosco en Apollo Filters
Gobo-kiezer
Instelbare groepen en voorinstellingen
Instelbare displayindeling
4 instelbare masterschuifregelaars
Effecten-engine
fan functies op alle attributen
Ingebouwde fixture-bibliotheek en fixture-bouwer
Cuelistscherm

 
Aansluitingen:



www.rolight.nl | info@rolight.nl | +31 53 43 20 644 | Josink Kolkweg 10 | 7545 PR Enschede

4 x DMX 5-polige opto-geïsoleerde in-/outputs (RDM-ready)
RP-SMA W-DMX antenne-output
Ethernet/Artnet
HDMI-monitor uit
Midi In/Thru/Out 5-polige DIN
Audio/SMPTE/LTC-ingang 3-polige XLR
IEC-voedingsingang
2 x dimbare tafelverlichting, 3-polige XLR
2 x USB-B-poorten

 
Software:

DMX, 2048 kanalen, 4 universes
ongelimiteerd aantal fixtures
100 groepen
9 x 100 presets (positie, kleur, beam, effecten, etc.)
Outputvisualisatie
Bibliotheken geleverd door AtlaBase Ltd (> 15.000 fixtures)
Opties voor tracking en non-tracking


