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Infinity Signature profiel TS-300 300W WW zm
25-50

merk Infinity Signature

code LEARIND25

fabrikantcode

  

de kenmerken:
alle vermogen van een 750W halogeen lamp bij een verbruik van 300W
bundelhoek van 25 tot 50° (ook verkrijgbaar met bundelhoek 15 tot 35°)
lenzen te wisselen zonder gereedschap
gobo-slot voor gobo-maat B
aparte sleuf voor iris of diffuser
constante kleurtemperatuur bij elke intensiteit
gebruik van 1, 2 of 4 DMX-kanalen
RDM voor informatie en instellingen op afstand
eenvoudige software menu's

De nieuwe standaard in theater belichting.
 
Met de Infinity Signature serie heb je de apparatuur in handen die je altijd al wilde om prachtig
energiezuinig licht te realiseren in je theater, kerk, studio of school. Deze armaturen zijn voorzien van de
nieuwste LED technologie en in Europa ontwikkelde software, en de operationele en lens mogelijkheden
zullen vertrouwd aandoen voor iedere entertainment technicus. Deze nieuwe serie theater armaturen is het
resultaat van een intensieve samenwerking met Robert Juliat.
TS-300 profiel
De Infinity Theatre Profile is een hoogwaardig, high-resolution theater armatuur. Gebruik een variabele
zoom-lens of standaard vaste lenshuizen voor precieze bundels en scherpe projecties. Het gebruik van
Lumiled LED’s levert een constante, nauwkeurige en zeer helder bundel van 3200K. De Infinity Theatre
Profile is de beste keuze voor podia waar normaal een 2kW halogeenlamp gebruikt zou worden. De warm-
witte, custom-built LED-array levert het vermogen dat je nodig hebt met de hoogste CRI. De unieke
dimming software zorgt voor flickervrije crossfades en snelle flitsen. Gecombineerd met het lage
stoomverbruik maakt dit de TP-300 de enige lamp die je nodig hebt voor totalen, gobo-projecties of
“speciaaltjes” waar lichtopbrengst het belangrijkste criterium is. Alle mechanische functies kunnen met één
hand worden uitgevoerd. Het zoom-mechanisme is eenvoudig en overzichtelijk: trekken, draaien en
vergrendelen. Focus wordt ingesteld door simpelweg te draaien aan de focus ring. Door de
schaalaanduiding van de bundelhoek is dit de ideale keuze voor podia waar dezelfde show regelmatig
opnieuw gesteld moet worden. De vier stalen messen van chirurgisch staal zijn eenvoudig te bedienen. Met
de optionele gobohouder, iris en diffusers geef je de bundel de vorm en scherpte die je nodig hebt. Een
kleurfilter insteken en vastklemmen is eenvoudig en intuïtief.

technische specificaties
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lichtbron: 300W Lumiled witte LED
kleurtemperatuur: 3200K
output: 8300 lumen
CRI: consistent >96
stralingshoek: beam 25 tot 50 graden
opgenomen vermogen: 300W (max.)
spanning: 100-240VAC (50/60Hz)
control: 
on-board menu
RDM
DMX512
DMX kanalen:
dimmer mode (1)
basic mode (2)
extended mode (4)
gewicht: 8,4 kg
CE gecertificeerd
veiligheidsklasse: IP20

 
wordt geleverd inclusief:

veiligheidskabel
Neutrik PowerCON-schuko kabel (1,4 m)
filterframe
gobohouder


