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MA grandMA3 extension

merk MA lighting

code REMAG3B60

fabrikantcode 4010504

  

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 Extension is een fader-wing om GrandMA3 Full-Size en Light consoles te voorzien van méér
executor faders en knoppen. De Extension is niet alleen geschikt voor de operator die meer playbacks nodig
heeft, maar kan ook worden gebruikt door regisseurs, camera belichters, volgspotters, of andere technici
die in staat moeten zijn om lichtstanden zelf aan- en uit te zetten. De Extension wordt via een netwerkkabel
met het systeem verbonden en hoeft dus niet in de buurt van de lichttafel te staan.

Technische specificaties:
2 multi purpose Level wielen
2 multi purpose single encoders
30 encoders met RGB backlight
15 gemotoriseerde executor faders 60mm met RGB backlight
60 executor knoppen met backlight
1 x geïntegreerd multi-touch screen
1 x Letterbox
1 x RJ45 Gigabit Ethernet connector
1 x PowerCon TRUE-1 connector (NAC3FX-W)
100-240V
50-60Hz
max 75VA
1 x XLR-4 desklight (meegeleverd)
Afmetingen:
nettogewicht: 11 kg
breedte: 409 mm



www.rolight.nl | info@rolight.nl | +31 53 43 20 644 | Josink Kolkweg 10 | 7545 PR Enschede

diepte: 537 mm
hoogte: 169 mm
Wordt geleverd inclusief stofhoes, magnetische label-strip en  1 x LED desklight

GrandMA3 Extension is UITSLUITEND compatibel met GrandMA3 Full Size en Light.


