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Look Tiny S

merk Look

code EFNELOA05

fabrikantcode 800

  

Look tiny-S
Look heeft er weer een kleintje bij: de tiny-S. Wat ons betreft staat deze S voor super(klein). En dat is heel
handig bij een aantal bijzondere effecten. Deze op accu werkende machines worden bijvoorbeeld toegepast
op dansers, die vrij moeten kunnen bewegen. Gehuld in dunne nevel draaien zij hun rondjes op het toneel.
Maar ook in speciale effecten vinden deze machines hun toepassing. Van rokende wandelstokken tot
dampende bestuurbare auto’s. de tiny machines van deinzen nergens voor terug.
De tiny-S is daarbij compacter dan zijn voorgangers. De accu is nu in de behuizing te plaatsen, waardoor
alles geïntegreerd zit in de machine. Een ander groot voordeel is de regeling van de neveloutput op deze
tiny-S. Waar de FX of CX nog net iets te veel nevel geeft, kan de tiny-S een tandje lager gezet worden. Met
een regelaar aan de achterzijde  van de machine is de output eenvoudig te regelen. De duur van de
neveloutput is instelbaar (programmeerbaar) op de machine.
 
compleet pakket

De tiny S wordt in een koffer geleverd met 2 oplaadbare accu’s, oplader, analoge afstandsbediening, 6
vloeistofspuitjes à 5ml incl. vloeistof,  navulset en 250ml vloeistof.
LOOK Tiny nevelmachines
Voor speciale effecten en/of kleine oppervlakten, waar een rookeffect uit moet komen, is de Tiny familie in
het leven geroepen. Deze machines werken op een accu en kunnen daardoor op veel plaatsen worden
ingezet.
 
Gebruik / onderhoud
De Tiny machines zijn eenvoudig in gebruik. Bedenk echter wel dat naast de nevelvloeistof, de nozzles
(verwarmingselement) tot de verbruiksartikelen behoren. Deze nozzles hebben een beperkte levensduur en
dienen met enige regelmaat vervangen te worden. De nozzle kan eenvoudig uitgewisseld worden.

technische specificaties
vermogen: 30 W
spanning: 3,7 V
opwarmtijd: ca. 1 seconde
vloeistoftank: 5 ml
vloeistofverbruik:
0,5 ml/ min (bij continu output)
bediening: 
0-10 V analoog
afmetingen: 11,5x 5,1x 3,5 cm
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gewicht: 250 gram


