
?èn sân kh?u: ?èn moving Beam Spot 280
 

?èn moving Beam Spot 280

  

?ánh giá: Ch?a có ?ánh giá 
H?i v? s?n ph?m này 

Thông tin s?n ph?m 

Thông s? k? thu?t Beam Spot 280

?i?n áp: 110W ~ 240V / 50-60Hz

Ballast: Ballast ?i?n t?

Bóng ?èn: OSRAM HRI 280W

Tu?i th? bóng: 2200 gi?

Công su?t tiêu th?: 470W

?ng kính: ?ng kính quang h?c có ?? chính xác cao

Bánh xe màu: 13 b? l?c l??ng s?c + tr?ng

Quay Gobo bánh xe, v?i 9 gobos hai chi?u và l?p ch? m?c (bên ngoài ???ng kính: 15,4 mm, ???ng kính hình ?nh: 13 mm)

Gobo bánh xe t?nh v?i 14 gobos c? ??nh, t?i vòng xoay bi?n

Prism 1: 8-khía c?nh l?ng kính tròn xoay theo c? hai h??ng ? t?c ?? khác nhau

Prism 2: 6-khía c?nh l?ng kính tuy?n tính xoay theo c? hai h??ng ? t?c ?? khác nhau

Zoom: chùm tia song song 2,5 ° -20 ° thay ??i
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?èn sân kh?u: ?èn moving Beam Spot 280
 

Wash: có th? ?i?u ch?nh góc ?? hi?u ?ng WashFocus: ?i?u ch?nh tuy?n tính

Dimmer: 0-100%

Ch?p: 2 b? kính, t?c ?? ch?p nhanh (0,5-9 l?n / giây)

Pan / Tilt: X tr?c 540 ° Y tr?c 270 ° ??nh v? t? ??ng chính xác

Tùy ch?n khóa c? ??nh: khóa Pan / Tilt

Ch? ?? ?i?u khi?n: Tiêu chu?n DMX512, t? ??ng và Master / ch? ?? ph?

Channel: 16 CHS / 24 CHS

B? ?i?u khi?n có th? m? ?èn và thi?t l?p l?i, bao g?m c? ch?c n?ng trì hoãn

Tr?ng l??ng: 19kgKích th??c: 386 (L) X 365 (W) X 589 (H) mm

  

Nh?n xét

Ch?a có ?ánh giá cho s?n ph?m này. 
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