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Work LightShark LS Core

merk Lightshark

code REWKLS12

fabrikantcode

  

De kleinste lichttafel ter wereld!
De WorkPro LightShark is een unieke en innovatieve serie lichtsturingen  voor kleine tot middelgrote
evenementen en installaties. Een LightShark genereert een eigen WiFi netwerk, waarop je eenvoudig inlogt
met elke willekeurige webbrowser. Zo wordt je laptop, smartphone of tablet een draadloze, intuïtieve (multi-
touch) interface voor het aansturen van intelligente armaturen én conventionele dimmers.
 
LightShark consoles zijn robuust gebouwd, eenvoudig te bedienen, en ongekend krachtig in hun klasse. Via
Art-Net of sACN stuur je tot maar liefst 8 DMX universes aan, waardoor de LightShark de ideale console is
voor kleine tot middelgrote evenementen waar snelheid en gebruiksgemak voorop staan. De uitgebreide
Fixture Library bevat personality files voor vrijwel alle belangrijke merken en armaturen, en een krachtige
Fixture Editor waarmee je in een handomdraai zelf nieuwe fixtures aanmaakt.
 
Door in te loggen op het 2,4 GHz WiFi network dat elke LightShark genereert, kun je tot 3 verschillende
mobiele apparaten (bijv. tablets) gebruiken als draadloze interface om lichtstanden te programmeren en af
te spelen. Alle aansturing gebeurt op de LightShark zelf, dus je apparaat fungeert alleen als interface. Als je
tablet tijdelijk ergens anders nodig is, blijft je lichtshow gewoon werken vanaf de LightShark. De LightShark
software biedt controle over alle functies van moderne intelligente armaturen, een krachtige Effects
Generator, uitgebreide Fan-functies, presets voor makkelijk programmeren en updaten, en de mogelijkheid
om een volledige MIDI-mapping te maken, zodat de hardware eenvoudig kan worden uitgebreid met
standaard MIDI-panelen. 
 
De LightShark LS-Core is de kleinste lichttafel ter wereld, en is zo eenvoudig te bedienen dat ook de
barman, de conciërge en de vrijwillige technicus er makkelijk mee kunnen werken. Elke LightShark biedt
maar liefst 30 pagina’s aan playbacks, met 30 virtuele faders per pagina. De LS-Core is een lichttafel die
geen ruimte inneemt: installeer de LS-Core eenvoudig in een kast of opslagruimte, en stuur je lichtset aan
via de twee 5-polige DMX-poorten. Door verbinding te maken met een RJ45 netwerkkabel kunnen extra
universes worden aangestuurd via Art-Net (maximaal 4) of sACN (maximaal 8).  Programmeren en afspelen
van je lichtshow gebeurt volledig op je tablet, smart phone of laptop.  Showfiles zijn volledig uitwisselbaar
met de LightShark LS-1 stuurtafel.

Technische specificaties:
8 universes / 4096 DMX-kanalen
8 universes over sACN
4 universes over Art-Net
2 universes over XLR (5-pin)
30 virtuele executor faders
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128 virtuele executor knoppen
Virtuele Master Playback
geïntegreerd LCD display  2 x 16 tekens)T
1 x USB-A 2.0 (voor data)
1 x RJ45 Ethernet connector
Art-Net
sACN
WiFi Acces point 2,4 GHz
2 x XLR 5-pin DMX-512 output
1 x DC in (adapter meegeleverd)
5 V
50-60Hz
Kensington security slot
MIDI-mapping
FX Generator
4-voudige Fan functie
Uitgebreide Fixture Library
Fixture Editor
FX Size / Speed per sub-master
30 pagina’s
1200 cues
Afmetingen:
nettogewicht: 0,5 kg
breedte: 108 mm
diepte: 142 mm
hoogte: 40 mm
wordt geleverd met voedingsadapter en antenne


