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Look hazer Unique 2.1 DMX incl. 2 ltr vloeistof

merk Look

code EFNELOJ10

fabrikantcode 370

  

De geluidsproductie is zodanig gereduceerd dat het apparaat nu ook kan worden gebruikt in toepassingen
waar omgevingsgeluiden ongewenst en storend zijn.
Een snelle en fijne verdeling van de haze wordt bereikt door een efficiënte ventilator. Een filter beschermt
de ventilator tegen stof en vuil.
Door het instelbare vermogen - waarbij zowel de dichtheid als de hoeveelheid van de haze instelbaar zijn -
kan het apparaat op bijna alle plaatsen worden gebruikt:
Van de fijnste Haze tot een mistig effect, de dichtheid kan op wens worden ingesteld.
Zo kan het apparaat kleine en grote ruimtes of podia gelijkmatig met nevel vullen, de beoogde sfeer
creëren en alle lichteffecten optimaal ondersteunen.
Met de geïntegreerde timer kan de neveltijd in seconden worden geprogrammeerd, de pauzetijd in minuten
en de uitgangshoeveelheid van pomp en ventilator in procenten.
De Unique 2.1 kan 50 uur continue lopen met 2 liter vloeistof. De speciale Unique vloeistof garandeert het
laagste vloeistofverbruik tegen minimale kosten en een optimaal haze effect.
Look nevelmachines
Look nevelmachines zijn robuuste machines die voor het stevige werk zijn ontworpen. Ze zijn daardoor
uitermate geschikt voor de verhuur en jarenlang plezierig te gebruiken in theaters en vaste locaties.
Hazer Unique 2.1
De variabele output maakt deze Unique breed inzetbaar. Vele effecten kunnen gerealiseerd worden. Hij is in
staat om hele ruimtes te vullen, waardoor iedere sfeer gemaakt kan worden. Een prima aanvulling/
ondersteuning op uw lichteffecten.

technische specificaties
vermogen: 1500W
spanning: 230V met nul/ 50Hz
opwarmtijd: ca. 60 seconden
rookdichtheid: instelbaar in 99 stappen (1%-oplopend)
vloeistoftank: 2 liter
vloeistofverbruik: 0.7ml/min bij continue outout
haze: continu output
ventilator: tot 6000l/ min.
bediening: DMX512/ 0-10V analoog/ stand-alone
afmeting: 47x25x25cm
gewicht: 8.7kg


