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Turbosound-újdonságok, 
NAMM 2015
a brit hangfalgyártó idén is 
számos új, innovatív ötlettel állt 
elő az amerikai Namm kiállítá-
son. legfrissebb megoldásaik a 
beépített high Quality Bluetooth 
hangátvitel, illetve az ipad/iphone 
távvezérlés lehetősége. ezekkel 
az opciókkal érkezik az inspire 
sorozat, melynek 10 tagja lesz 
elérhető, 2 aktív topláda, egy 15”, 
valamint egy 12”; 2 aktív szubláda, 
valamint 3 különböző méretű, 
mélyládával egybeszerelt oszlop-
hangfal. minden hangfal Klark 
teknik class-D erősítővel érkezik, 
beépített Dsp-vel. a tavaly előze-
tesen bemutatott iQ széria is az 
inspire hangfalcsalád része lesz, 
ezen szériában 3 új termék lesz, 
egy 8” és egy 10” aktív topláda, 

valamint egy 18” aktív szubláda. 
az iQ széria különlegessége az 
ethernet kábelezésen történő ult-
raNet vezérlés, ahol nemcsak a 
Dsp paramétereket tudjuk állítani, 
de audiojelet is továbbíthatunk. 

az iQ széria hamarosan kipróbál-
ható telephelyünkön, az inspire 
család többi tagja nyár végén lesz 
elérhető.

További információk:
WWW.COLOSSALTRADING.Hu

Installációs megoldások 
a Meyer Soundtól
a világ vezető hangsugárzógyártó-
ja távtáplált eszközökkel bővítette 

installációs portfólióját. a már 
ismert mm4Xp frontfill sugárzó 
mellett egyéb kompakt ládák és 
szubsugárzók is megjelennek a 
meyer sound Dc intelligence 
sorozatában. a népszerű instal-
lációs termékek magas minőségét 
mi sem bizonyítja jobban, mint 
hogy a cinema sorozatával már jó 
ideje helytáll a magas minőségű 
mozimegoldások piacán.

További információ:
WWW.CHROMASOuND.Hu

jubileumi kiadású 
Audix D6
az audix piacra dobta azt a limi-
tált számú D6-os szériát, mellyel a 
vállalat  fennállásának 30. évfor-

dulóját kívánja megünnepelni.
az audix precíziós alumínium-
forgácsolású házban egyesítette 
a transzformátor nélküli belsőt 
a vlm-kapszula technológiával 
azért, hogy új alapokra és maga-
sabb szintre helyezze a felvételi 
és élő hangos mikrofonozást. 
a D6-osokból egyébként csak 
750 db készült, és már elérhető 
az audix szerződött partnerei 
számára.

További információ:
 WWW.CHROMASOuND.Hu/AuDIX

Új Avolites Quartz 
fényvezérlő
az avolites mobile fényvezérlő 
nemzetközi sikerét követően 
az angol gyártó elkészítette a 
számítógéppel integrált változatot, 
amely 12,1”-es érintőképernyőt tar-
talmaz, és a négy fizikai DmX-ki-

menettel együtt akár 16 univerzum 
meghajtására képes. a mindössze 
42,5 cm-es szélesség a helyta-
karékos üzemeltetés alapja, a 
megfelelő teljesítményt és gyors 
kezelhetőséget a legújabb titan 9 
verziójú szoftver szolgáltatja.

További információ:
WWW.CHROMASOuND.Hu

Új Focusrite-fejlesztések
a focusrite nem lazított a törek-
vésein, nyár közepétől kapható 
lesz a clarett család. hogy miben 
hoznak újat? a thunderbolt 
csatlakozás 1 ms alatti latencyt, 
a 24 bit/192 khz mintavételezés 
a hangminőség határait tolja a 

legmagasabb szintre, az isa kate-
góriás előfokok ezt teszik igazán 
megfoghatóvá, amit a világklasszis 
116 dB a/D és 118 dB D/a dyna-
mic range tesz teljessé. a család 
tagjai: clarett2pre, clarett4pre, 
clarett8pre, clarett8preX. 

További információ:
WWW.CHROMASOuND.Hu/ 

FOCuSRITE

Furman, a védelem eszköze
a totális védelem, amit a leg-
becsesebb stúdióberendezések 
érdemelnek meg. linearfiltering 
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technology: hogy a hálózati zaj 
ne legyen jelen, seriesmulti-stage 
protection: túláram és túlfeszült-
ség elleni védelem, automatic 

extreme voltage shutdown: 
automatikus lekapcsolás extrém 
túláram esetén. mindezt 11 
készülék számára biztosítja 16a 
terhelhetőségig.

További információ:
WWW.CHROMASOuND.Hu/ 

FuRMAN

RCF hangsugárzók 
az Operettben
sok év után az elismerés itthoni 
legmagasabb lépcsőfokára ért az 
rcf. az előző év beépítési sikerei 
után idén az operettszínházban 
kerül installálásra az rcf tt+ 
hangfalcsaládjának több tagja. 
a tesztelések után a színpadi 
monitorok cseréje valósul meg 

tt051a, tt052a és tt2a hangfalak 
felhasználásával. az új felszerelés 
2015. februártól hallgatható meg .

További információ:
WWW.CHROMASOuND.Hu/RCF

Martin Mac Quantum 
Profile
már a lisys-project Kft.-nél is 
megtekinthető és kipróbálható 
a martin cég legújabb leD-es 
profil lámpateste, a mac Quantum 
profile, amelyet a testvére (mac 
Quantum Wash) korábbi sikerein 
felbuzdulva készített el a gyártó. 
maga a termék már a 2014-es pro 

light and sound kiállítást követő-
en annyira népszerűvé vált, hogy 
még a bemutatódarabra is több 
hónapot várni kellett. 
a lámpatest egyesíti a „színházi” 
minőségű fehér fényt a gyors és 
zökkenőmentes cmy színkeve-
réssel, valamint gobo vetítési fe-
lülettel. mindezek, valamint az új 
animotion™ fX rendszer lehetővé 
teszik eddig még soha nem látott 
beam animációk elérését is. végre 
lehetőség nyílik a 700/800 W 
kisülő fényforrással ellátott 

intelligens lámpák cseréjére egy 
olyan eszközzel, amely hatéko-
nyan hasznosítja az élvonalbeli 
leD-technológiát.
ízelítőül néhány paraméter:
 475 W leD-teljesítmény 
 cmy színkeverés
 1:3 zoom
 rendkívül gyors mozgás

További információ:
LISYS-PROjECT KFT.

Chauvet Professional 
Ovation™
az amerikai chauvet lighting cég 
egy olyan leD-es termékcsaládot 
készített, amely áttörést hozhat a 
színházakban, ahol a konvencioná-
lis lámpatestek felhasználása még 
mindig erősen jelen van. az újítás 
lényege, hogy a lámpatestek szabá-
lyozása már a meglévő (helyszínen 
telepített) hagyományos dimmer 
egységekkel is lehetséges, a hagyo-
mányos DmX-es vezérelhetőség 
mellett. ezzel ki lehet használni, 
hogy olyan módon szabályozzuk a 
lámpatestet, mint azt egy általános 
halogén lámpatesttel tennénk. 
hagyományos szabályzás esetén a 
motoros nyílásszögállítás nem csak 
DmX-szel, hanem a lámpatestre 
szerelt, könnyedén hozzáférhető 
szabályzóegységgel is lehetséges.
Néhány szemléltető adat az ova-
tion™ fD-165WW termékről:

 160 W leD-teljesítmény
 kétfajta szabályozási mód
  kiváló dimmelési technika az 

alsó tartományban is
 250–760 kimeneti nyílásszög 
 elérése motoros zoommal
 meleg fehér (3200 K) kivitel

További információ:
LISYS-PROjECT KFT.

ETC Cobalt 10 – 
Fény egy érintésnyire!
a cobalt 10™ az etc új generációs 
pultcsaládjának legifjabb tagja, a 
cobalt 20™ kis testvére. Kompakt 
megoldást kínál utazó előadá-
sok és kisebb színpadok teljes 
körű vezérléséhez. Két beépített 

multitouch monitorral rendelkezik, 
és további három külső monitort 
csatlakoztathatunk hozzá. 10 mo-
toros húzó és 10 háttérvilágítással 
rendelkező potméter gondoskodik 
a kényelmes kezelhetőségről. 
5000 eszközt képes vezérelni 
(dimmer, leD, mozgó fejes lámpa 
vagy médiaszerver) kiegészítő 
eszköz csatlakoztatása nélkül. 
az etc büszke arra, hogy az általa 
piacra dobott eszközök fejlesz-
tésébe nemcsak a legkiválóbb 
mérnököket, de azokat a szakem-
bereket is bevonja, akik nap mint 
nap a világítópult mögött dolgozva 
segítik előadások százainak bevi-
lágítását. a cobalt 10™ szoftverét 
is így fejlesztették ki. a gyártó azt 
ígéri, segítségével a felhasználó 
olyan élményben részesül, mintha 
tulajdon kezével irányíthatná a fé-
nyeket, gépi segítség nélkül. rövid 
parancsok és képernyőalapú esz-
közök szinte „eltüntetik” a pultot a 
kéz alól. a gondolatból pillanatok 
alatt valóság válik a színpadon. 

További információk:
WWW.LuMINIS.Hu
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Újdonságok a Pelyhénél
leD-ekkel a csúcson! a clay paky 
nem áll le az etalonok fejlesztésé-
vel. most a színházi szakemberek 
igényeit szolgálja ki a legújabb 
aleDa variációkkal. az ALEDA 
B-EYE K20 CC és ALEDA B-EYE 
K10 CC egyszerű színváltós leD 
forgófejes lámpa, ami abban tűnik 
ki, hogy a fantasztikus optikai 
megoldások mellett a lehető leg-
nagyszerűbb alapszolgáltatásokat 
nyújtja a csatornaszám legtakaré-

kosabb megválasztásával. Néhány 
intézmény már nálunk is rendelke-
zik aleDa B-eye lámpákkal, akik 
már tapasztalták és bizonyították, 
hogy ezeket a lámpákat kompro-
misszumok nélkül lehet alkalmazni 
a színpadokon. a cc verziókat 
az alacsonyabb költségvetésű 

intézmények pénztárcájához 
méretezték. a cc jelentése colour 
changer, azaz színváltó. ebből 
következik, hogy rendelkezésünk-
re áll a gyönyörű színkeverés, 
a kiemelkedő színhőmérséklet-
konverziós rendszer, a színházi 
viszonylatban nagyon hasznos 
halogénfényforrás-karakteriszti-
kák. természetesen miénk maradt 
a kiemelkedő fényerő és a 1:15 
arányú zoom, ami 4°–60° közötti 
tartományban fokozatmente-
sen állítható oly módon, hogy a 
legnagyobb nyílásszög mellett 
is jelentős mennyiségű fény áll 
rendelkezésre. 
szintén a clay paky újdonsá-
ga a Show Battern 100 névre 
keresztelt 10×15W-os ostar-smt 
le rtDuW s2W leD-del szerelt 
rivalda. Két típus készült belőle 
a Show Battern 100 és az Show 
Battern 100 AS változat. mindkét 
változat zoomolható optikát 
kapott, szimmetrikus és aszimmet-
rikus szórásképpel. az átlagosan 
1:3 nyílásszögarányú optikák 
egyedileg kezelhető rgBW chipek 

felett foglalnak helyet. színkeve-
rési és színhőmérséklet-konver-
ziós képességeik az aledákkal 
megegyezőek, melynek célja a 
színpadok megvilágítottságának 
egyneműsége. megfigyelt tény, 
hogy az eltérő gyártmányú leD 
színezők más-más árnyalatban 
hozzák létre az alapszíneket. ez 
komoly világítási kultúrával ren-
delkező színpadokon problémát 
szokott okozni. ennek a kiküszö-
bölésére született meg a Show 
Battern 100 rivalda, ami a felülről 
jövő aleDáK keltette fényekkel 
teljesen azonos színezésre képes. 
ezenfelül a Show Battern 100 a 
rendkívül gyors és a leheletfinom-
ságú lassú tilt irányú csóvapozí-
cionálásra is képes. ez a komplex 
szolgáltatáscsomag szintén 
világelső a világítási eszközök 
versenyében. 
a leD-eket kevésbé szerető vilá-
gosítók sem maradnak újdonság 
nélkül.
a clay paky gondoskodott róla, 
hogy színező forgófejes kiválósá-
got ajánljon a bérlő és színházi 
szakma műértő közösségének. az 
új eszköz a világ egyik legsikere-
sebb lámpájának, a sharpy-nak 
közeli rokona. a Sharpy Wash 
330 PC, mint a neve is mutat-
ja, egy szórt fényű spotlámpa, 

ami komoly zoomtartomány-
nyal (7°–43°) és az 1000 W-os 
fémhalogén lámpák fényerejével 

rendelkezik. a mindössze 18 kg 
súlyú pc lencsés lámpa kiváló-
an alkalmazható szinte minden 
színpadi feladat megoldására. 
a lencse rendszerének és a kilépő 
csóvát kordában tartó „top hat® 
–nek köszönhetően felületek és 
területek színezésére, továbbá 
dekorációs fénysugarak létreho-
zására is kiváló. jól használható a 
Beam sharper, ami természetesen 
a megszokott módon indexálható 
és két irányba forgatható változó 
sebességgel. a lámpa a megszo-
kott kiemelkedő clay paky-mi-
nőségben és szolgáltatásokkal 
támogatja a színpadi munkát.
az aDB patinás márkájának 
megfelelően csendben, diszk-
réten dolgozik, készíti nekünk 
a professzionális, szinte örök 
életű lámpákat. ezzel a csendes 
eleganciával bocsátotta útjára a 

europe széria legújabb darabjait 
a 2000–2500 W-os Europe 256 
profilcsaládot. első pillantásra 
feltűnik, hogy a gyár szakított a 
jól megszokott és bevált g 16-os 
foglalattal, és immár a g 22-es 
foglalat által kínált fényforrások 
is elérhetők a termékhez. az új 
Europe 256 alkalmas a 2500 
W-os fényforrások fogadására, 
ami az átalakított hőcserélő rend-
szer miatt hűtőventilátor nélkül, 
abszolút zajmentesen működtet-
hető. optikai rendszere az aDB 
profiloktól már megszokott dupla 
kondenzoros kialakítás, ami a le-
gendásan homogén fényeloszlású 
vetített képet eredményezi. a fel-
használt lencsék magas minőségű, 
csiszolt, tükröződésmentes bevo-
natú. egyedileg tervezett optikai 
elemek és a 90 mm lcl távolságú 
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dichroikus tükör, amik garantálják 
a kiemelkedő fényminőséget és a 
hosszú élettartamot. a lencseház-
ban háromféle zoom kialakítás 
kapott helyet a következő össze-
állításokban: DN 256 9°–22°-ig, 
DS 256 14°–38°-ig és DVW 256 
32°–51°-ig. 
a megszokottan nagyméretű 
2500-as lámpatest merevített 
acéllírával, és választható gép-
magassággal segíti a megfelelő 
rázkódásmentes rögzítést, mely 
történhet DiN és hagyományos 
csapos rögzítéssel. a géptest tel-
jes hosszán végigfutó sinrendszer 
az ideális gépegyensúly beállításá-
ban nyújt nagy segítséget. a zár-
ható frontkazetta két 245×245-ös 
keret fogadására van kiképezve. 
a késmechanika természetesen 
360°-ban körbeforgatható, 
4 darab kivehető reflexmentes 
rozsdamentes acél, két síkban 
elhelyezett fényvágó késsel 
készül. az új profillámpacsalád 
a megszokott aDB designnal és 
minőségben, a kiegészítők széles 
választékával rendelhető a pelyhe 
és társa Kft.-nél. 

További információk:
WWW.PELYHE.Hu

AirDMX 
a számítástechnika és a mo-
bilkommunikáció világában 
tapasztalható robbanásszerű fej-
lődés hatása érezhető a színpadi 
technikákban is. Nagy sebességű 
adatkommunikációt is vezeték nél-
kül tudunk lebonyolítani, az egyre 
olcsóbb, megbízható eszközök 
alkalmasak DmX jelátvitelre is. 
ugyanennek a fejlődésnek az 
eredménye, hogy a kezünkben tar-
tunk olyan tudású számítógépeket 
(mobiltelefonok, táblagépek), 
amelyek akár 15 éve még az asz-
talon sem fértek el. ezek a gépek 

a világításvezérlési feladatot is 
könnyedén elvégzik.
ennek a két technológiának az öt-
vözése a német ehrgeiz cég termé-
ke, az airDmX. ez a készülék egy 
ipad-alapú fényvezérlő. a szoft-
ver a táblagépen futtatható, és 
Wi-fi-n keresztül kommunikál a 
készülékkel, amivel a DmX-vonal 
vezérelhető. a készülék használ-
ható akár live vezérlőként is, vagy 
pl. lakásautomatizálást is készít-
hetünk a segítségével. a szoftver 
könnyedén használható, beépített 
eszközkönyvtára több mint 3000 
fényvető adatait tartalmazza. 
a vevőkészülék egyébként támo-
gatja az artNet protokollokat is, 
így artNet Node-ként is használ-
hatjuk.

További információk:
WWW.ARTLIGHTSOuND.Hu

Impression LED-lámpák 
a német glp cég leD-es mozgó 
fejes fényvetői első pillantásra 
szokatlanok. fő jellemzőjük, hogy 
az elektronika teljes egészében a 
lámpa fejébe és kengyelébe épült 
be, így nem találunk nagyméretű 
talpat a lámpafej alatt. ha tartóra 
kell akasztani a gépet, akkor 
egyből az aljára kerül a kampó, 
ha viszont a földön kell elhelyez-
ni, akkor egy könnyű acéltalpat 
tudunk erősíteni a helyére.

az impression X4 Wash lámpák 
rendkívüli – 7–50 fokos – zoom-
tartománnyal rendelkeznek, a 
vetített fény végig szép homogén 
képet ad.
az impression spot one és Wash 
one készülékekben 400 W-os 
rgB leD modul biztosítja a 
szükséges fényt. a többi technikai 
paraméterrel sem fukarkodtak, 
a spot one esetében moto-
ros fókusz, 2 forgatható gobo 
tárcsa cserélhető gobókkal, írisz, 
forgatható prizma, a leD miatt 
elektronikus dimmer és shutter, 
rendkívüli sebességgel, 8/16 bites 

felbontás, pozíciókorrekció, hát-
tér-világításos grafikus lcD kijelző 
igényes kezelőszervekkel.

További információk:
WWW.ARTLIGHTSOuND.Hu

Muraro statívok
egy kisebb olasz állványgyártó cég 
– a muraro – termékeinek lettünk 

hivatalos viszont eladói.
a cég 2001 óta gyárt folyamato-
san állványokat és rögzítéstech-
nikai kiegészítőket a fotó-, film-, 
tv- és színpadtechnikai területre. 
a kezdetek óta nagy hangsúlyt 
fektetnek a precíz tervezésre és 
gyártásra, beleértve a jó minőségű 
alumíniumöntést is.
a cég jelenlegi termékpalettáján 
a kompakt könnyű állványoktól 
kezdve megtaláljuk a magas, nagy 
teherbírású, vagy akár a fejgép- és 
hangszóróállványokat, valamint 
a statívcsapokat, kampókat, 
speciális szorítókat is. Különleges 
igényeket egyedi gyártással is ki 
tudnak szolgálni.

További információk:
WWW.ARTLIGHTSOuND.Hu

Python Clamp
a global truss termékét, a python 
clampet sokcélú szorítónak is 
nevezhetjük. ha a színpadon vagy 
környékén szükséges bizonyos 
anyagokat – pl. falécek, falapok, 

műanyag lemezek, fémtárgyak – 
rögzíteni, amelyek nem rendel-
keznek kifejezetten rögzítési 
pontokkal, akkor ezzel a szorítóval 
pillanatok alatt megoldható a 
feladat.

További információk:
WWW.ARTLIGHTSOuND.Hu
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