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MA grandMA3 replay-unit

merk MA lighting

code REMAG3RU10

fabrikantcode 4010507

  

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 Replay Unit is een stand-alone versie van de GrandMA3 consoles: het is een volledige
regietafel in een 19” behuizing. De Replay Unit wordt gebruikt als stuurtafel in vaste en/of
geautomatiseerde installaties waar geen operator nodig is, of geen ruimte is voor een volledige console,
bijvoorbeeld in pretparken of architectuur. Daarnaast kan de Replay Unit dienst doen als volledige tracking
back-up, of als het hart van een GrandMA3 netwerk.
Door (multi-touch) schermen, een muis en een toetsenbord toe te voegen maak je van een Replay Unit een
volledig zelfstandige lichttafel. Uiteraard is de Replay Unit – net als de consoles - via MIDI, DMX-in en/of
General Purpose interface ook uit te breiden met externe faders en knoppen.

Technische specificaties:
4096 parameters HTP/LTP
4096 parameters HTP/LTP ( mode 2 )
1 x geïntegreerd multi-touch screen
2 x 7”
2 x Display Port 1.2 connector t.b.v extern multi-touch scherm
5 x USB-A 2.0
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
2 x S/PDIF Audio In/Out
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1 x D-Sub DE9 General Purpose Interface
1 x PowerCon TRUE-1 connector (NAC3FX-W)
100-240V
50-60Hz
max 200VA
19” rack-mount 3RU
 
Afmetingen:
nettogewicht: 6 kg
breedte: 1256 mm
diepte: 539 mm
hoogte: 181 mm

GrandMA3 Full Size is compatibel met GrandMA2 software.


