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MA grandMA3 compact XT

merk MA lighting

code REMAG3B52

fabrikantcode 4010505

  

Intuïtief, krachtig en veelzijdig: de GrandMA3 is dé volgende stap in lichtregie. De GrandMA3 software is
innovatief en volledig naar eigen wens in te delen. GrandMA3 hardware is robuust, strak vormgegeven en
ontwikkeld voor optimale ergonomie. 
 
De GrandMA3 consoles zijn speciaal ontworpen voor optimaal gebruikersgemak en ergonomie, en voorzien
van de revolutionaire GrandMA3 software. Daarnaast zijn alle consoles uit de GrandMA3 serie compatibel
met de populaire GrandMA2 software.
 
De GrandMA3 software is een enorme stap voorwaarts in lichtregie. MA Lighting heeft diverse nieuwe
manieren verzonnen om aansturen van telkens grotere en complexere lichtsets mogelijk en eenvoudig te
maken, waardoor de GrandMA3 sneller en intuïtiever werkt dan ooit tevoren, maar nog steeds vertrouwd
aanvoelt voor gebruikers van elk niveau.
 
De GrandMA3 Compact XT is de ideale GrandMA3 console voor theaters en zalen waar regie ruimte beperkt
is, en een uitstekende console om mee te reizen. Je vindt alle kracht en flexibiliteit van het GrandMA3
systeem in een tafel die vrijwel overal past, voorzien van 60 vrij in te delen playbacks, 16 X-keys en een
aparte Master Playback. Alle faders en encoders zijn gemotoriseerd en voorzien van RGB backlight. Alle
aansluitingen die je nodig hebt zijn voorzien: DMX, ethernet , MIDI, Timecode, en 0-10V Remote control. De
MA3 Compact XT biedt flexibele werkruimte op 2 geïntegreerde multi touch schermen. Daarnaast beschik je
over een Display Port monitor aansluiting voor het toevoegen van een extern multi touch beeldscherm.

Technische specificaties:
4096 parameters HTP/LTP
4096 parameters HTP/LTP ( mode 2 )
5 dual encoder wielen met RGB backlight
39 encoders met RGB backlight
15 gemotoriseerde executor faders 60mm met RGB backlight
60 executor knoppen met backlight
16 X-keys met backlight
Master Playback met 2 gemotoriseerde faders 100mm met RGB backlight
1 Intensity Level wiel
2 x geïntegreerd multi-touch screen
2 x 15”
1 x Display Port 1.2 connector t.b.v extern multi-touch scherm
3 x USB-A 2.0
2 x USB-A 3.0
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3 x RJ45 Gigabit Ethernet connector
6 x XLR-5 DMX-512 output
1 x XLR-5 DMX-512 input
1 x DIN 5-pin MIDI Output
1 x DIN 5-pin MIDI Input
1 x XLR-3 Linear Timecode input
1 x XLR 3-pin Audio Input
2 x S/PDIF Audio In/Out
1 x D-Sub DE9 General Purpose Interface
1 x PowerCon TRUE-1 connector (NAC3FX-W)
100-240V
50-60Hz
max 250VA
1 x XLR-4 desklight (meegeleverd)
Afmetingen:
nettogewicht: 20 kg
ingeklapt:
breedte: 845 mm
diepte: 429 mm
hoogte: 160 mm
uitgeklapt:
breedte: 854 mm
diepte: 563 mm
hoogte: 410 mm
Wordt geleverd inclusief stofhoes, magnetische label-strip en 1 x LED desklight

GrandMA3 Compact XT is compatibel met GrandMA2 software.


