mail: per@hansenmedia.se

TEKNISKA NYHETER INOM HÅRD & MJUKVARA

Nyheter Ljus
WIDELIGHT

Widelight är en converter/controller som styr upp till 512 DMX-kanaler i
realtid t ex dimmers, movingheads, LED. Lämplig för orkestrar, teatrar,
museum och konferensrum. Steglös fade på 1-512 DMX-kanaler,
antingen via PC, MAC eller annat användarinterface som RS-232
eller MIDI. Upp till 127 presets eller cuer kan lagras internt och kallas
upp via PC, RS-232 eller MIDI Foot controller, manuellt, tidsstyrt eller
av externa händelser (åtta 0-5V analoga ingångar, fem kan även användas som digital/switch). Dessa kan även användas till ”upp” och
”ner” för att stega manuellt genom programmen. Tekniska specifikationer: Antal programmplatser:127 st. Presets i standalone, 40 000 i
datorläge, DMX-kanaler: 512 st. även i standalone, MIDI-kanaler: 15
st., Baudrate: 9600-57600, Spänning: DC 5-48v, Anslutningar: 1 st.
RS-232 (MIDI), 1 st. USB, 1 st. DMX, 1 st. 0-5v analog, Dimensioner:
102mm x 153mm x 25mm, Vikt: 200 gram

Prisuppgift saknas
Svensk distributör: Barco Sweden

Prisuppgift saknas.

Media and entertainment division,

Svensk distributör: Hammarö Ljud, Skoghall,

Sollentuna,

www.hammaroljud.se

www.barco.com

SACHTLER REPORTER 8LED MED
DIMMER

ELKO WIRELESS

ELKO Wireless är ett trådlöst system som tillgodoser de nya behov
och krav som ställs på belysning i dagens moderna hem. Samtidigt
lanserar ELKO en LED-dimmer anpassad för de nya energisnåla LEDlamporna. Ljussättning i hemmet har fått en allt större betydelse, både
för att framhäva den övriga interiören samt för att hemmet skall fungera
och kunna nyttjas optimalt rent funktionsmässigt. ELKO Wireless är
ett nytt trådlöst system som består av enheter som kommunicerar via
radiosignaler. Det går att länka samtliga eluttagsanslutna produkter
i hemmet till fjärrkontrollen så att lampor tänds, kaffebryggare sätts
igång och TV:n sätts på från en och samma knapp. Denna typ av styrning är ett effektivt sätt att minska
energiförbrukningen, TV:n drar
inte någon viloström, styrkan på
belysningen regleras och lampornas livstid förlängs. Samtliga
enheter i ELKO Wireless har en
elegant och stilren design och är
formgivna av industridesignern
Einar J Hareide.

Prisuppgift saknas.
Svensk distributör: Elko AB, Stockholm
www.elko.se
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BARCO CYBERLIGHT 2.0

På Austin City Limits Festival i Austin, Texas demonstrerade Barco
Cyberlight 2.0 från High End Systems. Cyberlight 2.0 är en fullfjädrad
automatiserad armatur med en 2 000 watts båglampa som producerar
över 30 000 lumen. Den senaste versionen av High End Systems
klassiska Cyberlight erbjuder uppdaterad programvara och otroligt
snabba spegelrörelser och RDM och DMX protokoll och adressering,
5-pin DMX-kontakter, och en intuitiv meny för DMX-adressering.
Förutom kosmetiska förändringar, erbjuder Cyberlight 2,0 också en
hög grad av kreativitet, med verktyg
som elektroniska blinkande, trikolor
effekter och dramatiska nya Lithopatterns.

Reporter 8LEDim från Sachtler kan dimmas kontinuerligt från 100
till 30 procent. Den robusta kameralampan är utrustad med LEDteknik som inte bara ger väsentligt högre verkningsgrad jämfört
med halogen eller HMI-ljus, men också extremt lång livslängd på
lysdioderna. Vid dimming behålls samma färgbalans, dagsljus eller
tungsten. Reporter 8LEDim kan drivas på 6-24 volt eller
Sachtlers FSB CELL. Med en energiförbrukning på bara 8W ger
armaturen ger 250 lumen.
Reporter 8LEDim har en löstagbar 45 graders vridbar
4-bladig Barndoor och
snabbfästen som gör
det enkelt att byta tillbehör. Reporter 8LEDim har ett
brett sortiment av tillbehör, däribland
en mini Croco klämma och precis
som sin föregångare Reporter 8LED
integrerar den med Sachtlers SOOM
HiPod System, FSB vätska huvuden,
FSB CELL batterier.

VI SÄLJER BATTERIER
www.mediastore.se • 08-591 182 82

Prisuppgift saknas.
Svensk distributör: Mediateknik
Anders Johansson AB, Täby
www.mediateknik.se

SAC ELECTRONICS RACKSKÅP

SAC Electronics AB har tagit fram ett gediget rackskåp i plåt med glasdörr. Detta
golvskåp har många användningsområden för t ex. El/Tele/Data. Skåpet är flexibelt
att montera er utrustning i, med skenor både bak och fram. Skåpet har dessutom
dörrar bak och fram samt avtagbara sidor för enkel åtkomst från sidan av skåpet.
Mottot var högsta kvalité och priset skulle vara konkurrenskraftigt. Resultatet blev
dessa serier.
22, 32, 42 HE (9 HE-tredelat
väggskåp) Höjd 1160, 1600,
2040 mm, Bredd 600 mm, Djup
600 mm, Låsbar dörr med glasruta, Låsbar dörr på baksidan,
Inbyggd fläkt (2st), Ventilationsgaller, Kabelgenomföringar, Inbyggd panel med 230AC uttag,
1 st. hylla, Finns även ett tredelat
väggskåp 9 HE

MARTIN MAXXYZ 2.60

Martin Professional släpper version 2.60 av programvara för
Maxxyz- ljusborden. Den nyutvecklade Mark Cue i Maxxyz
2.60 gör att en enda cue eller hela cuelistan kan ställas in som
Mark Cue. Mark Cue, även känd som Move-in-Black, förenklar
arbetsflödet eftersom man slipper programmera standby cues.
På begäran av användarna har fler uppspelningsalternativ för
cuelist lagts till. I version 2.60 kan varje knapp för en uppspelning kopplas till någon av de många funktioner som finns - inte
mindre än tolv alternativ för varje knapp.
Prisuppgift saknas.
Svensk distributör: Martin Professional Scandinavia A/S,
Hägersten,
www.martinscan.com

Prisuppgift saknas.
Svensk distributör:
SAC Electronics AB, Lagan,
www.sacelectronics.com

We’re Avid.
Helping people create the most listened to, most
watched, and most loved media in the world.
Find out more about us at www.avid.com/Monitor.
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